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 5 ׁש8 םולׂש

 } לטיּפַאק

 {"סעקיוװעשלָאּב , סניױזַא זיא סָאװ

 טרעװ טַאלּב רעדעי .רעטומ ַא טָאה עלעזערג סעדעי

 םוש ןייק רָאנ .טניו ןופ סמערָא עניטפול יד ןיא טלטרעצעג
 טעילוטעג גנַאל ױזַא טשינ טרעװ טַאלּב םוש ןייק ןוצ זָארג
 עגידנטָאש עפיט סָאד יו ,ןטסירּב-יינש-רעטומ עמירַאװ יד רעטנוא
 .ןעמוק ייז ןעוו .עװקסָאמ םורַא רעדלעוװ-עקזָאשזּב יד ןופ סגירג
 רעגיטכיל רעד ףיוא יינש.-רעטניוו ןגנַאל םעד רעטנוא ןופ סֹױרַא
 עטלטרעצעג ןופ טייקשירפ רעד טימ עלעזערג סעדעי טרעטיצ ,ןייש
 ןוא ןגָאװצעג טרעװ רעדנוזַאּב עלעזערג סעדעי .רעּבייל-רעדניק
 ,ףיורעד רעּביא-טזָאל טכַאנ-רעטומ יד סָאװ ,ןרערט-יוט ןיא ןדָאּבעג
 ןעוו ןוא .גָאט ןצנַאג ַא ףיוא ןופרעד ּפָא ךיז טדייש סע רעדייא
 גידנכערּב-ץרַאה טרעטיצ ,רעזערג עכלעזַא ןיא טזָאלּב טגיוו רעד
 .ךַא טימ טייקגיטפול רעגינוז רעד ןיא רעדנוזַאּב עלעזערג סעדעי
 ,טכױהַאּב יוט ןכעלרירַאּבמוא

 עגיזָאדיד טשינ טָאה טלעװ רעד ןיא זָארג םוש ןייק
 ,רילָאקיעקרעגוא ןופ טייקנירג יד .,טייקנירג עשירפ עגידנטָאש
 .זָארג ןטעּבעגסױא ַאזַא ףיוא סנטייוורעד ןופ טקוק ןעמ ןעוו ןוא
 ןוא רעמייב עטלקעלפַאּביסיײװ ןשיווצ ךיז טרילרַאפ סָאװ ,ןַאוויד
 טייקנירג רעלעקנוט רעד וצ ךיד סע טיצ ,ןטייקטייוו עטנַאקַאּבמוא
 .רָאֹּברַאפ ןופ תוחוּכ עטסואוַאּבמוא יו ,ףושיּכ ןשיטסימ ַא טימ
 .,ץרַאה ןייד ןיא ןרָאװעג גידעּבעל םיצולּפ ןטלָאװ ןטלעוו ענעג
 טסָאה וד ןוא ,ןעגנודניּברַאפ עטּפינקעגנָא-גנַאל ןופ ןענופעג
 ,ןטייקטכײיפ עפיט יד ןיא ןרעװ וצ ןלַאפרַאפ גנוטסולג ַא
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 ,.ןטײקטײװ עטנַאקַאּבמוא ןופ ריד וצ סױרַא-ןרעול + סָאװ
 עגנוי יד ןשיװצ ןָאטלַאה טייקנירג עשיזערג עפיט יד

 זיב רעמוז ןצנַאג םעד רעדלעוו רעװקסָאמ םורַא סעקזָאשזּב עסייוו
 ,ןזָאלּב וצ ןעיינש עטשרע יד ,ןרירפ וצ ןטסָארּפ יד ןָא-ןּבייה סע
 ןוא ,סנגרָאמירפ עטלַאק יד ןיא ןרירפ ךעלּביײל-רעזערג עגנוי יד
 "ץמורפ סָאד סױרַא ךָאנ טקוק ןקעד עגיטסָארפ יד רעטנוא ןופ
 ענידנרעטיצ טָאה ןעמ זַא ,ליפעג סָאד טסָאה וד ןוא .טייקנירג
 רעסייוו רעד ויּב ..ןסיורד ןיא טזָאלעגרעּביא ךעלעּביײל-רעדניק
 ןֿפָאלש ייז ןעייג לָאמטסנעד .וצ ןצנַאגניא טשינ יז טקעד ייגש
 .,גנַאל רעטניוו ןצנַאג םעד ןטסירּב-יינש יד רעטנוא

 ןיא טעּפש ןעװעג ןוש זיא סע שטָאכ ,טסברַאה םעד
 רעדלעפ-ןענַאװיד עטעּבעגסױא ענירג עכייוו יד ןענעז ,רעּבָאטקָא
 ,רָאי ערעדנַא סעדעי יװ ,טקעדַאּב יינש טימ ןעוועג טשינ ךָאנ
 ףיוא טגיל סָאװ ,ַאקנַאיפָאס ןופ ץירּפ רעד ,שטיװעיערדנַא ליסַאװ
 ךיז טנָאקעג ץרַאה ןיא דיירפ טימ טָאה ,עינילןַאּב רענשזינ רעד
 ןשירפ םעד טימ סױרַא רעטסנעפךָאנַאװ ןייז ןופ ןלעוװקנָא
 ןעיורג םעד ןיא רעדלעפ יִד ףיוא ןגעלעג זיא סָאװ ,ךיוה-טסָארּפ
 | | ,ןגרָאמירּפ

 רעצרַאװש רעװקסָאמ ןייז ןיא זיא שטיװעיערדנַא ליסַאװ
 ןענַאטשעג ,ףוג ןטעּפ גישיילפ ןייז רעּביא טלּפענקעגפיוא ,עקטרוק
 טימ םינּפ טור ןייז -- ,לײטּפָאןָאגַאװ ןייז ןופ רעטסנעפ םייּב
 רענעפָאלעגרעּביא ,רעטכייפ רעד וצ טקירדעגוצ זָאנ רעגישיילפ ןייז
 ןיא ןפָאלעג זיא סָאװ ,טּפַאשדנַאל יד טכַארטַאּב . ןוא -- ,בש
 יד טנקירטעג טָאה ןוז עגידנעיינפיוא עמירַאװ.טלַאק יד .ןסיורד
 יװ ,םיוּב ןוא דלעפ רעּביא ןגעלעג זיא סָאװ ,טייקטכייפ עשיאיוט
 סָאװ-רָאנ טשרע ריא גנוצ ריא טימ טקעלַאּב סָאװ ,וקירעטומ א
 וי ,ּבלַאק ןריובעג

 קורדנייא ןַא טכַאמעג עקַאט טָאה טלעוו עגידנכַאוװפיוא ידי
 יד ףױא ןענַאטשעג ךָאנ זיא סָאװ ,ּבלַאק ןריּבעגיײינ ַא ןופ
 | ,ךעלסיפ ענעטָארד עניד

 ךָאנ טָאה ןוא ןצינעג ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ,טלעװ יד ,יז
 .לעװ ןופ ,טבַאנ רעד ןופ סמעוֶא עכייוו יד ךָאנ טקנעּבעגקירוצ
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 ןייא ןיא ןטלַאהעג יז טָאה למיה רענעטכױלַאּב-טױר רעד רעכ

 | ...ןקעוװסױרַא
 ןטלַאהעג ןצרַאה ןיא דיירפ טימ טָאה שטיוװעיערדנַא ליסַאװ

 ןטגינײרעגּפָא ןופ רעדלעפ ענעדלַאגלעג יד ןטכַארטַאּפ ןייא ןיא

 ךעלרעסַאװ עניילק יד ,רעדלעוו יד ןופ סעקנָאל ענירג יד ,טינש
 ךָאנ ךיז ןּבָאה זנעג ןוא סעקשטַאק עכלעוו ןיא ,ךעלכייט ןוא
 ןוא -יולּב יד .טעשטשעילּפעג רעסַאװ ןיא טסּברַאה ןטעּפש ןיא

 ןופ רעכעד ןוא ןסמיזעג עטצינשעג יד ,ןדָאל עטּברַאפעג:טיױר

 . סעטרעיו ןוא םירעוּפ עטקעוועגפיוא-ירפ יד ,ךעלזייה עכעלדירפ יד

 ףיױא יק עגידנרעטיפ-ךיז עטקעלפעג:טיור יד .טעּברַא רעייז ייּב
 ךוא דרעפ עטעטנעּפעגסיפ ןוא עגידנעגנירּפש יד ,סעקנָאל יד
 -- ,ויטָאמָאקָאל ןגידנעשער ןרָאפ ךיז ןקערש סָאװ ,סעקַאּבערשז

 ײװ ןגױצעג ךיז טָאה סָאװ ,טּפַאשדנַאל יד ןעוועג ןזיא סָאד

 .ןַאּב רעד ןופ ףיולעג-טעּפמיא ןטימ ןגיוא ענייז רַאפ עמַארָאנַאּפ ַא

 .רוטַאנ ,רעכעלדירפ 8 ןעװעג זיא שטיוועיערדנַא ליסַאװ

 טוג טַאהעגןרעג רע טָאה ןטשרערעלַא םוצ .שטנעמ רעגידנביל

 "סעקוװָארּבוװ, רָאּפַא סגעווטילש ןגיטסָארפ ַא ךָאנ ,ןסעוצּפָא
 ,ןסיײיּברַאפ וצ גיסע ןיא ּפָאק-סּבלַאק ןּבלַאה ַא ,ןעקנירטרַאפ וצ
 ;ןקוקוצסיורַא סטרעווילגרַאפ םנופ גױא-טּבלַאק ןסימ ךָאנ ױזַא
 ,ךעלסיפ-ריזח עטרעווילגעג רָאּפ ַא ,ןיירח ןיא רעיוא-ריזח ַא

 וצ ןּבָאהּביל רע טגעלפ ,גָאטימכָאנ ןסייה ַא ןיא ,רעמוז

 .ךייט םנופ ּבייל ןטליקעגּפָא םעד טימ עדנַארעװ רעד ףיוא ןציז
 רַאװָאמַאס ןגידוז ַא ,סעציילּפ יד ףיוא ךָאנ ךוטנַאה ןטימ ,ןדָאּב

 "קינדָאלכ; רעדָא טנַאמש ןוא סענילַאמ רעלעט ַא ,שיט ןפיוא

 רעקיטש זַא ,סעקרענוא ענעטינשעצ ןוא סנירג ענעדישרַאפ טימ
 .עגעטעמס רעד רעביא ףיואןּביוא ןופ ןעמיװשמורַא ןלָאז ריזח

 ןיא .רוטַאנ יד טָאהעגביל רע טָאה ןסע ןכָאנ עטייווצ סָאד

 יַנק יד רעּביא ויּב ,לּפענ ןעָארג ןיא ,ןגרָאמירפ ןגיטסּברַאה ַא
 וצ ןוא ןייטש וצ ּפמוז ןגידלַאװ ַא ןיא לוויטש עכיוה יד ןיא

 .ּפמוז םעד ןשיווצ ךיז ןטלַאהַאּב סָאװ ,סעקשטַאק עדליוו יד ןסיש
 .ייװ רעד ןעוו ,יד יװ ךיירפ ערעסערג ַא ןייז ןָאק .סטכעזיומעג

 לד ןּפמֹוז ענירג ענענַאטשענּפָא יד ןופ טעשָאלּפ טנוה-געיעג רעט
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 טימ רַאה ןיז וצ ןפילוצטמוק ,סױרַא סעקשטַאק עדליוו
 ?ליומ ןיא לגיופ ןטגיטולּברַאפ ַא

 רעּביל .טרעטעגרַאפ רע טָאה טניה ןוא דרעפ ענייז
 םנופ ץלָאה טימ רופ ַא ןפעלש ןוָאל עטרעױּפ עגידנגָארט ַא
 םיא ייּב ןעמ טָאה יק .ןצונַאּפ דרעפ ַא וצרעד רעדייא ,דלַאװ
 ןלַאטש יד ןיא יִק יד ייּב .םירעוּפ ענייז יװ ,ןטלַאהעג רענייר

 ןיא רעדייא ,טרעיישעגסיוא ןוא ןשַאוװעג ,טרעקעג רעמ ןעמ טָאה |
 ײז ןעו ,טַאהעג-ּביל רע טָאה ןסּפעש ןוא ,ןּבוטש עכעלשטנעמ
 טנַאה ןייז ןתיפוצנײרַא -- רעדלעפ ענעטינשענּפָא יד ףיוא ןזָארג
 סטעפ סָאד ןכיירגרעד וצ ,לָאװ רעטעפ רעטַאװעטלָאקרַאפ רעד ןיא
 ןקעלַאּב טזָאלעג רע טָאה דיירפ ַארַאפ סָאװ טימ ,קילייּב םנופ
 ןופ םינּפ סָאד ןוא ןּפיל יד ,עּבמָאנ ענעגייא ןייז ,רענניפ ענייז
 רעדָא !סעקסיּפ ענעסּפעש ןוא עשעיק ןופ ,ןעגנוצ עשיטניה
 רעטכייפ רעד ןיא דרעפ ןטּבילַאּב ַא - סע זיא דיירפ ַארַאפ סָאװ
 !!ןשוק וצ ערדזָאנ

 ,ךירגינעק ןייז ןעוועג זיא סָאד - רעדלעװו ןוא רעדלעפ
 ןגָארקעג רעּכָא רעמ ,ןרעטלע ןופ טנעשריעג רע טָאה לסיבַא
 ,טנגרָאמירפ עטכייפ ,עָארג יד ןיא טגעלפ רע .ּבייו םנופ ןדנ ןיא
 ןטסעמסיוא ,טניה ענייז ןופ טײלנַאּב ,עקטרוק רענרעטופ רעד ןיא
 .ןצונַאּב וצ וצרעד דרעפ ַא ןעועג םיא דָאש ַא) ןצענערג ענייז
 יד טימ ןטסַאק-טסורּב ןטיירּב ןייז ןיא טמעטָאעגניא טָאה רע
 דלַאװ ןיא ךיז טלעטשעגּפָא ,טפול-ןגרָאמ עשירפ יד ןעגנול עלופ
 ,טייקליטש רעגיטניוו רעד וצ טסול-ליוװ טימ ךיז טרעהעגנייא ןוא
 ,ןגײװצ.לדָאנ יד ןופ סױרַא-טעמושז סָאװ

 ןייגוצכָאנ גנילירפ ןעירפ םניא טַאהעג טָאה רע ּביל יװ
 ןגידרע-ץרַאװש םניא טנַאה ןייז ןטענקוצניירַא ,סרעקַא עשרעיוּפ יד
 ,דרע רעד ןופ טייקכייוו יד ןוואורּפ וצ -- ,קיטש ַא ןפײגקּפָא ,גייט
 ןוא ןעגנַאז ךיוד ןייגכרוד גיטפינכיילג טנָאקעג טשינ טָאה רע
 טרעױדַאּב טָאה רע .ןכוורַאפ וצ ןוא ןסיירעצ ייז טשינ ,ןטשרעג
 ,ּפָאק ןייז ײּברַאפ ןגילפעגכרוד גילעפוצ זיא סָאװ ,לגיופ ןדעי
 ןרוּפש-סופ יד ןיא טָאה רע .ןסיש טשיג םיא ןָאק רע סָאװרַאפ
 טזײרּפשעגנײרַא גילעפוצ טָאה סָאװ ,היח.דלעפ עדעי טנעקרעד
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 ךיז טזָאלעג סקיִּב ןוא טגיה ענייז טימ ןוא ,ןצענערג ענייז ןיא
 ריד רערעייט - דלַאװ ןוא דלעפ .ןגָאי וצ יז ,רוּפש ריא ףיוא
 ,רעטומ ענעגייא יד יװ ריד רערעייט ,ּבייוו ַא יוו

 ןיא רעטסנעפ םייּב טייטש רע יװ ױזַא ,טציא ךיוא ןוא
 סעקנָאל ענירג יד ,רעדלעפ עטעדלָאגעגּפָא יד טעז ןוא ןָאגַאװ ןייז
 ,ךעלוייה שטצינשעג ,עטלָאמַאּב יד ,רעדלעו עװָאּבשזעיװ יד ןופ
 םירערּפ עגידנטעּברַא יד ,תומהּב עגידנשַאּפ ךיז יד ,ןװַאטס יד

 טסולג סע .ןקוקוצ גיטליגכיילג טשינ ךיז רע ןָאק -- ,סעטרעױּפ ןוא
 ןייז רַאפ ,ןטענק טנַאה רעד ןיא ,ןּפַאטוצנָא ץלַא סָאד םיא ךיז
 .ליואוו ַא סױהַא ךיז טסיײר ץרַאה ןייז ןופ ןוא ,ןּבָאה סנגייא
 ,לטרעוו ַא טימ ,זיולּב קילּבנָא רעייז ףיוא ץפיז רעגידנסינעג

 סטוג ַא זנוא יי ןיא דנַאל ַא !ענעגייא וד ,לרעטומ ,ךַא --
 .ָאטשינ גגוגדרָא ןייק רָאנ ,סיורג ַא ןוא

 רעכלעוו ןיא ,טייט רעטכעלש רעד ןָא ךיז טנָאמרעד רע
 םעד ןופ לרעטָאפ-רַאצ םעד .עיצולָאװער ןוא המחלמ -- ןּבעל רימ-

 זה ןייז ןופ רָאטַאנרעּבוג רעװקסָאמ םעד ,ןֿפרָאװעגּפָארַא ןָארט
 עסיורג ץירּפ ןגעק ןּבָאה רַאפרעד יד ןיא םירעוּפ יד ,ןּבירטרַאפ
 טימ טייטש רע ןכלעו רעּביא ,דלַאװ םעד .ןגָארקעג רעליימ
 ןדיינש ,טגיטכעמַאּב ךיז יז ןֹּבָאה ,סעצָארּפ ןיא םירעוּפ ענייז
 ןּביולרעד תומהּב יד וליפַא ,םיא ןופ ץליהעג סָאד לירפ ןוא קנַארּפ
 םָאנָאקע רעד ןוא ,ןּביירטרַאפ וצ סעקנָאל עשיצירּפ ףיוא ךיז ייז
 ,ןגיילוצפיורַא םירעיופ יד ףיוא "סעראק, ארומ טָאה

 ךיז ןרעה סעסקיש:בוטש יד ,ךיז ןעוועטנוּב טעבַאּב וליפַא
 ַאזַא ןופ ,ּבייוו ןייז ,ענוועידַאקרַא עירַאמ טָאה ןטכענ ,וצ טשינ
 עסקיש אזַא רע טלָאװ לָאמשרעדנַא ןַא ,ןגָארקעג ןעמוַאּפס רענייא
 .דָאפס יד ןסייהעג םירעיוּפ ייווצ ַא ,לאמש ןיא ןעמענ טזָאלעג
 טורץיּפש רעד טימ טלָאװ ןײלַא רע ןוא ,ןביוהפיוא  עצינ
 קנַאד א רַאפ טומעג ךָאנ טלָאװ יז ,ןסימשעג סעזעג ןרעּביא
 טלָאװ ,ןשוק טנַאה יד ןוא ןלַאּפ ינק יד וצ ךָאנרעד ץירּפ םעד
 "קינדַאירוא , םעד זיא --ָאי ןעוו .ןגָאלקַאּב וצ ךיז טעיעמסעג טשינ
 םוצ עסקיש יד ןוא - לפָאטרַאק לרוט גלַאה ַא ,סעקשטַאק רָאּפ ַא
 ,ןטעבושרעביא טיא טקישעג ץירּפ
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 סעװ סע סָאװ וצ ,טסייוו רע ןוא ,ןגייווש ןעמ זומ טציא
 יד םיצירפ יד ןופ טעװ ןעמ ,ןגָאז םירעוּפ יד .,,? ןייגרעד ךָאנ

 יז ןלעװ םעד וצ ,ע ,ןליײטעצ םירעױּפ יד יז ןוא ןעמענוצ דרע
 .הצע ןײק טשינ ךיז יײז ןלעו םיצירּפ יד ןָא ,ןזָאלרעד טשינ

 ןלָאז ייז זַא ,ןבעגגנוטכַא םירעיופ יד ףיױא טעװ רעוװ ,ןּבעג

 ןָא ןייז סָאד טעװ טּפַאשטריװ ענייש ַא ?ןטעּברַאַאּב רעדלעפ יד
 ! םיצירּפ

 .ֹוצ .ןעמוק המחלמ רענעטלָאשרַאֿפ רעד וצ דנע ןַא רָאנ-לָאז
 ןעגעז ןשטייד יד !טנירקעצ ןשטייד יד טימ ךיז רימ ןּבָאה סָאװ

 .עננָא דנַאלגנע ץלַא טָאה סָאד ,טניירפ ערעזנוא ןעוועג גידנעטש

 רעטילימ סָאד ,המחלמ רעד ןופ ןעמוק דנע ןַא רָאניזָאל ,טכַאמ
 ,ןקישעצ ייז ןעמ טעוװ רעפרעד יד ןיא ,ןעמוקמייהַא קירוצ טעװ

 .ןייז שרעדנַא ץנאג ןיוש טעװ

 סעּפע ,טסיירט עּפַאנק ַא זיא סע זַא ,טסייוו שטיוועיערדנַא ליסָאװ

 'ליסַאװ רָאנ ,ןטוג םוצ טשינ טייג סע זַא ,םיא טגָאז ץרַאה ןיא
 ,שפנ-תמגע ןייק וצ טשינ ךיז טזָאל סָאװ ,שטנעמ ַא זיא שטיוװעיערדנַא

 סע ,טנוזעג םוצ טדַאש סע ,ךיז ןופ ןעקנאדעג עטכעלש טּביײרטרַאפ

 ןגָאמ ןיא ןסע סָאד רעיוו טכַאמ ןוא טיטעּפַא םעד טרעטש
 .טימ ןעקנַאדעג עטכעלש יד ןגָאירַאפ ךיז ןופ טוואורּפ רע

 ןיש ךיז ןלעוו ייז ,ןייז ןיוש טעװ ןטרָאד סעּפע -- :טסיירט ַא

 . "קירוצ המחלמ רעד ןופ רעלערענעג יד רָאנ ןלָאז ,ןּבעג הצע ןַא
 .נעגנערבןדָאש יד ,דרעפ יד ףיוא ךעלקַאזָאק ערעייז טימ ןעמוק

 .סעקיװעשלָאּב יד .ןגינייוּפָא טעטש יד ןופ ןטנעמעלע עגיד
 .ןעגנוטייצ יד ןּביירש -- ,סעקיװעשלָאּב יד גידלוש ןענעז םעלַא ןיא

 ןעמ טלָאװ ערעדנַא יד טימ ,עגיסעמ ןענעו ערעדנַא יד

 עשטייד -- ,ןרעטש סעקיוועשלָאּב יד רָאנ .ןדערגעמַאזוצ טנַעקעג ךיז
 .ַאו עשטייד ןיא ,ןרָאפוצ ןעמוקעג טלעג שטייד רַאפ .ןענָאיּפש

 ,ןעגנוטייצ יד ןּביירש -- ,ןענָאג
 טצַארק - !"סעקיװעשלַאּב ,- סעכלעזַא סָאד זיא סָאװ --

 ריא סע סָאװ ,טסײװ רעװ ?ייז ןליוו סָאװ -- ,ּפָאק ןיא ךיז
 , { סגױזַא

 וזַא ןֹוא ןּבעג טשינ רעפטנע ןייק ףיורעד ךיז ןַאק רע
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 טפרַאוװ ,ןעקנַאדעג עטכעלש וצ טננערּב ןעמָאנ רעגיזָאדרעד יו
 :קעװַא ןצנַאגניא םיא רע

 וצ ןָא:טּביײה רע ןוא ! סעקיועשלָאב יד טימ לווייט םוצ --
 טרָאפ רע סָאװ ּבילוצ ,םעד ןגעװ ,ןכַאז ענעגייא ןגעוו ןרעלק
 -- ,עגװָאנַאּפעטס עשַאטַאנ .ןעקשַאטַאנ ןגעוו -- ,עוקסָאמ ןייק

 ןגעוו ,ןקור ןסייוו ןנינייּב-טיירּב ריא ןגעוו ,טציא יז טפור רע

 ,סױרַא ךיילק םנֹופ ןרָאטש סָאװ ,סעקטיל עלופ עדנור יד
 ןייז ,עגווָאנַאּפעטס עשַאטַאנ ןגעוו -- ,זלַאה ןשירעּביײװ ןסייוו ןגעוו
 עקשונֲא ןגעו ןוא ,עװקסָאמ ןיא טניואו סָאװ ,ּביײװסּבעק

 .ריא ןופ טָאה רע סָאװ ,ךעלרעדניק ייווצ יד ,ָאקשַאמיס ןוא

 ךיז טסינעצ לכיימש רעגידנענייש-טיירּב ,רעטגינעגרַאפ ַא

 סעסנָאװ עקיד עסיורג יד ןיא ליומ ןטעפ ןלופ םעד רעּביא םיא

 סָאװ ,ךיוּב רעגישיילפ.טיירּב ןייז זַא ,ךיז טכוד סע ןוא ןיײרַא
 ,עקטרוק רעטלּפענקעגפיוא ןייז ןופ סױרַא רעלעט ַא יװ טרַאטש

 ןיז רעטניה גנוטסולג טימ ןטרָאד טרירּביוװ ןוא  טימ-טלכיימש
 .דמעה

 םיא טכַאמ רעדניק יד ןוא עשאטַאנ ןגעוו קנַאדעג רעד
 עגידהרוחש:הרמ עלַא םיא ןופ טּביײרטרַאפ ןוא ,ךעלקילג ןיוש

 םייח עמענעגנָא עניילק עמירַאװ יד רָאנ רע טעז טציא ,ןכַאז

 ןופ דלעפ םוצ סױרַא טייו טרָאד ,יײסָאש רעגרוּברעטעּפ ןפיוא

 גנוניואוו ַא ןעשַאטַאנ רַאפ ןעגנודעג טָאה רע ואוו ,געיעגידרעפ

 .עװקסָאמ ןיא ךיז טיוּב סָאװ ,לַאטרַאװק םעיינ םעד ןיא

 ,ענרעדָאמ ַא ּבייו ַא ןשטיװעיערדנַא ליסַאװ ליב זיא ןעוועג
 עשירַאנ ײלרעלַא טימ ןזעלעגנָא ךיז טָאה עגוועידאקרַא עירַאמ
 - ,שטנעמ ַא ,ןּבָאה רעדניק ןייק טלָאװעג טשינ טָאה ןוא רעכיּב

 .ּבוטטש ןייק טשינ ןיא ,היח ןייק טשינ זיא - ,טזָאזעג יז טָאה

 .סיוא ,ןעידָאלּפוצנָא ןרָאװעג ןפַאשַאּב טשינ זיא יז ןוא - המהּב
 טעּב ריא ןלעטשסױרַא טזָאלעג וליפַא טָאה יז ,רעדניק ןהירבוצ
 םענעגײא ריא ךיז טכַאמעג ,רעמיצףָאלש ןגידתופּתושּב םנופ
 ענעגייא ריא ןּבָאה ףרַאד -- ,טגָאזעג יז טָאה -- ,יורפ ַא ,רַאודוּב
 ןופ קעװַא-טּבױר רעמיצ.ףָאלש רעגידתופּתושּב ַא ,טייקכעלנעזרעפ

 .טייקכעלנעזרעּפ ריא יורפ ַא



 : עװקסָאמ 12

 ןעמוקנײרַא ,ןיינןפָאלש םייּב ,ןטנוװָא ײז ןיא יז טגעלפ

 ריא ןיא ,דמעה-ףָאלש ריא ןיא ןשטיוװעיערדנַא ליסַאװ וצ
 עטוג ַא; םיא ןגָאז ןוא ןרעטש ןפיוא ןּבעג-שוק ַא םיא ,קָאר-ףָאלש

 ןעועג אקווד ןענעז קעדףָאלש ןוא רעדמעה-ףָאלש ןוא ,"טכַאנ

 טכַאמעג רעדמעהףָאלש .עטנַאקיּפ עגװעידַאקרַא עירַאמ ייּב

 .עצרַאװש לָאמַא ,עטיור לָאמַא ,ןרילָאק ײלרעלַא ןיא ,ןזיוה יו

 ,עטגטסערעטנגיא רָאג ןעוועג ריא ייּב ןענעז קער:ףָאלש ןוא

 .רעלטעה עגעטיגשעגסיוא עםיט-טייו ןוא לּברַא עזױל טימ

 ןעמ זַא ױוַא ,עטלַארּפעגפױא ןגָארטעג ייז יז טָאה גידנעטש ןוא

 עטגַאקיּפ ןוא עטיור יײלרעלַא טימ ןעזעגסױרַא ןזוה יד סָאה
 יז טגעלפ שטיװעיערדנַא ליסַאװ ןעוו ןוא ,ןדנוּברַאפ ךעלדנעּב

 יז טגעלפ ,ןטלַאהרַאפ יז טלָאװעג ןוא טנַאה רעד ייּב ןעמעננָא

 רע סָאװ ,םעד וצ זַא ,ךַאז ןייק טשינ זיא שטנעמ ַא זַא ,ןגָאז

 גנמיטש רעגיסַאּפַא ןיא ןייז ןעמ ףרַאד ,ריא ןופ טגנַאלרַאּפ

 ייטש עגיסַאּפ ַא יו ױזַא ןוא ,ערעפסָאמטַא עגיטכיר יד ןּבָאה ןוא

 ןפורסירַא טשינ ןעמ ןָאק ערעפטָאמטַא עגיטכיר יד ןוא גנומ

 ןיא שוק ַא טימ ןוָאלןענעגוננַאב ךיז רע ןומ ,טייהרעטכַאמעג

 טזײװַאב ןוא סיױרַא ךיז טייג ןוא סיוא ךיז טיירד יז ןוא ,ןרעטש

 רעּביא ךיז ךָאנ טזָאל ןוא ,טייז רעטייוצ רעד ףיוא ןזיוה יד
 ריא ייּב ןענעז ןעמופרַאּפ ןוא .ןעמופרַאּפ ןופ ךיוה ןעמענעגנָא ןַא

 .עטנגאסערעטניא ןעװעג אקווד
 ,ןױשרַאּפסנַאמ רעכעלריטַאנ ַא זיא שטיװעיערדנַא ליסַאװ

 ךיז טגיטױנ סָאװ ,ּבייוו טנוזעג ַא ךָאנ םיא ךיז טקנעּב סע ןוא
 וצ םיא ךיז טסולג סע ןוא ,ןרעפטָאמטַא ןוא ןעגנומיטש ןיא טשינ

 ירעד וצ רעדניק ,ןייז עטַאט ַא םיא ךיז טליוו סע .רעדניק ןּבָאה

 לָאמַא ,ןרינימַאזקע וצ סעיצקעל ,ןקיש וצ לוש ןיא רעדניק ,ןעיצ

 יו ױזַא ,ןעלּבמיצנײרַא ןוא ןגייל וצ ינק יד רעּביא דניק ַא
 שטגעמ א; :רָאג רידַאנ ָאד ןוא ,טוט עטַאט רערעדנַא רעדעי

 ,רעדניק ןפַאשַאּב טשינ זיא ןוא "היח-ויוה, ןייק טשינ ריד זיא

 .ןעידָאלּפוצנָא ,תומהּב יו
 ףרָאד סָאד ,ןדנ ריא ;דָאש ַא זיא ריא טימ ךיז ןייגעצ ןוא

 ןופ ,לֵאפּמֶא ןטוג ַא ןעננערּב ,טלַאװרַאֿפ רע סָאװ ,דלָאװ ןטימ
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 ןענעז ענװעידַאקרַא עירַאמ ייּב ןוא ,ןּבעל טשינ רע טעװ ענייז
 | .יעטנַאסערעטגיא רעדמעה-טכַאנ

 סָאװ ,"סידנעד עשיטָאטש ענעדישרַאפ יד רע טעדלוד
 .טעלַאּב יד ןוא סנירעגניזןטערעּפָא יד :ריא וצ סױװַא.ןעמוק
 ךיז ןפעלש סָאװ ,ךעלרעּביירש ענעדישרַאפ יד ןוא סנירעצנעט
 ןזײװַאּב ,רַאודוּב ריא ןיא געט עצנַאג ייז טימ יז טציז ,ייז ךָאנ
 ףיוא יװ ,ןדמערפ ַא ףיוא יוװ ,םיא ףיוא ןקוק ,ןסע םוצ רָאנ ךיז
 וצ לטרעק ַא לָאמַא תונמחר סיוא ךיז ןעניגרַאפ ,ןגירעּביא ןַא
 יז סָאװ ,ןייג וצ געיעג ַא ףיוא רעדָא ,ןטנווָא יד ןיא ןליּפש

 .ןעמענַאּב וצ ייּברעד ךיז יו טשינ ןסייוו
 .ָאקע ןַא זױה ןיא ענװװעידַאקרַא עירַאמ ַײּב ךיז טניפעג

 גישיילפ היא .יורּפ עטלקיװטנַא ,עטנזעג ַא ,עקמָאנ
 ליסַאװ ךיז טקוקרַאפ ,סױרַא דיילק ץרַאװש ריא ןופ טסיג בייל
 ,ךיז טכַארט ןוא ןטפיה עטמעטַאּב עקיד יד ףיוא שטיװעיערדנַא
 .ןעמוקסיורַא רוד רעטנוזעג ַא ןָאק ןטפיה עכלעזַא ןופ זַא

 ,םעד ןגעג טשינרָאג ענװעידַאקרַא עירַאמ ךעלטנגייא טָאה |
 טָאה ןַאמ רעטנוזעג ַא ,עקמָאנָאקע רעד וצ טכירק ןַאמ ריא סָאװ

 .ּבטש ָאד ןענעז קעװצ םעד רַאפ ןוא ,גנַארד ןכעלריטַאנ ןייז
 ריא ןָא טשינ טריר רע יּבַא .תויח-ּבוטש יו ױזַא טקנוּפ ,סעסקיש
 ךיז טשימ ,טפַאשלעזעג ריא טימ יז רע טזָאל ,"טייקכעלנעזרעפ,
 טמוק ןוא ,ריא ייּב טגיטכענ ןידניירפ ענעי רעדָא יד ןעוו ,טשינ
 קילּבנֶא םעד ,ןרעטש ןיא שוק ַא טימ ךיז טנגונגַאּב ,ןרעטש טשינ

 ,םופרעּפ םנופ ךיוה ַא ןוא ,ןזיוה יד ןופ
 ךיז ןעמ טמעש ,םישדח עכיוה יד ןיא עקמָאנָאקע יד טמוק

 ןטימ ,שטיװעיערדנַא ליסַאװ היא טנניד ,טפַאשרעניד רעד רַאפ
 / םיא ייּב עטּבילעג יד טרעוו ,טָאטש ןיא גנוניואוו ַא ,ןסיוו סּבייוו
 ,ּבייו עגיטכיר סָאד

 .לורפ .עגיטכרָאפסטָאג עכַאּפנייא ןַא זיא ענווָאנַאּפעטס עשַאטַאנ
 יזױה סָאד ביל ,שטיװעיערדנַא ליסַאװ יו ױזַא טקנופ טָאה ןוא
 .כרָאפסטָאג ַא עדייּב ייז ןריפ :העדניק ןֹוא ןַאמ םעד ,ןּבעל עכעל
 שטיװעיערדנַא ליסָאװ טמוק םישדח רָאּפ עדעי ,ןּבעל ךעלדירפ גיט
 ןיא ןַאּב רעד ןופ רע טרָאפרַאּפ ןרָאפרַאפ ,ריא וצ ףרָאד ןופ
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 ןטרָאד ךיז רע זומ ןגעוו-סנשטנעמ רַאפ -- ,"לָאּפָארטעמ , לעטָאה
 .ּבוטש ןיא ןעשַאטַאנ ייּב רע טניואוו ןעניואוו רעּבָא ,ןדלעמ
 רַאפ .ןַאמ רעגיטכרָאפסטָאג ,רעגיטכיר ַא יו ,ףיוא ךיז טריפ רע
 ךיז טיג רע .ןכלעזַא רַאפ עקַאט רע טליג םינכש עגימורַא יז
 ,החּפשמ ןייז טלַאה סָאװ ,ףרָאד ןייז ןופ םָאנָאקע ןַא רַאפ ןָא
 | .טָאטש ןיא ,רעדניק יד ןופ גנואיצרעד רעד ּבילוצ

 גיטנוז ןוא טנוװֶא ןיא תּבש ןדעי ןעשַאטַאנ טימ טייג רע
 טכיל ןָאןדניצ עדייּב .ןירַא עווקרעצ רעגידתונכש רעד ןיא
 ןעשַאטַאנ ייּב םייהרעדניא זיא רע ןעװ ,דליּב ןגילייה ןרַאּפ
 ּפָאטמענ רע ,טײקשיטַאּבעלַאב רעד טימ ךיז רע טריסערעטניא
 ,טייצ רעד ךרוד ןפָאלעגּפָא זיא סָאװ ,גנידצלַא ןופ ןוּבשחו-ןיד
 ןיילַא טייג ,תונוּבשח עלַא טלָאצַאּב רע .ןעוועג טשינ זיא רע סָאװ
 ,םיהַא גָאטימ ןרַאפ שיילפ קיטש טוג ַא טגנערּב ןוא בצק םוצ
 / ךיק רעד רַאפ ץלָאה ןקַאה וצ ּביל טָאה

 ןיוש זיא עטסטלע סָאד ,ייווצ טציא ןיוש ייז ןּבָאה רעדניק
 טזייו ןוא ינק יד ףױא טפָא עקַאט םיא רע טמענ ,ףניפ רָאי א
 .סָאװ טימ ךיז טגידניזרַאפ רע ןעוו ,טסייה עטַאט ַא סָאװ ,םיא
 ,ּביײװ ןוא ןַאמ יו שרעדנַא טשינ ןשטנעמ רַאפ ךיז ייז ןפור ןפור
 ןגיטכיר ַא רַאפ שטיװעיערדנַא ליסַאװ ךיז טליפ ןעשַאטַאנ יב
 .ךױא ּביל סע טָאה רע ןוא ,ןטַאט ןתמא ןַא רַאפ ,ןַאמ-ןעילימַאפ
 רע טלַאה ּבײװ ןטימ ןּבעל סָאד .ןּבעל גידתמא ןייז זיא סָאד
 ,טײקשירַאנ ַא ןוא דניז ַא רַאפ

 .נעמַאזוצ רעייז סָאװ : סורדרַאפ רָאנ יז ןּבָאה ךַאז ןייא ןופ
 ןרעלק ייז ןוא .טשטנעּבעג עוקרעצ רעד ןופ טשינ זיא ןּבעל
 ןרעלק !ּפָאּפ ןופ הכרּב יד ןרָאנוצסױרַא ױזַא יו ,תוצע עקַאט
 .הּפוח רעד רעטנוא טרָאד ןוא טָאטש רעטנָאנ ַא ןיא ןרָאפ וצ ייז
 רעייז ףיוא ןגירק וצ המּכסה סטָאג ןוא ,ןלעטש וצ ךיז ןיורק

 | .ןּבעלנעמַאזוצ |
 ןטלּפָאט םעד ןופ טסייוו ,ּבייוו תמא ןייז ,ענועידַאקרַא עירַאמ

 ,טרעקרַאפ ,טשינ ריא טרַא סע ,ןַאמ ריא טריפ סע סָאװ ,ןּבעל
 ,סיוא ךיז טקירד יז יו ,טשינ ףרַאד יז סָאװ ,ןופרעד ןדירפוצ זיא יז
 ליסַאװ סָאװ ,טייצ עצנַאג יד ,ןייז רעדניק ענייז רַאמ "גיצ יד ,
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 .5ז .םיא רַאפ יז טרעטיצ ,ריא ייַּב ךיז טניכעג שטיװעיערדנַא
 .קעװַא טשיג טײקכעלנעזרעּפ ריא לָאז רע זַא ,ארומ טָאװ
 ,ריט רענעסָאלשרַאפ א טימ רַאודוּב ריא ןיא טּפָאלש יז ,ןּביױר
 ןוא ךעלגנירדוצ ןרעװ וצ ןָא-טבײה שטיװעיערדנַא ליסַאװ ןעוו ןוא
 טייפ יז טלַאה ,דמעה-ףָאלש ריא טימ ליפיוצ ךיז טריסערעטניא
 טקַאּפ ,טגאה רעקרַאטש ןייז ןיא גנַאלוצ ןוא טסעפ-וצ שוק-טנווָא
 .טָאטש ןיא םיא טקיש ןוא ןַאדָאמעשט םעד ןגרָאמ ףיוא םיא יז
 ,ךרא

 ןַאּב רעד ןיא ךיז טניפעג שטיװעיערדנַא ליסַאװ ןעוו ,טציא
 ,םיהַא ןרָאפעג טלָאװ רע יו ,ליפעג סָאד רע טָאה ,עװקסָאמ ןייק
 .דירפ-ןעילימַאפ עכעלקילג ,עתמא יד םיא רעּביא טמוק סע ןוא

 ןנידניז םעד ןופ בייווסבעק ןייז ייב ךיז טרעטייל רע .טייקכעל
 טסעגרַאפ רע .ּבייוו םיטינעל ןייז טימ טריפ רע סָאװ ,ןּבעל
 סעשַאטַאנ ןגעװ ,קילג ןייז ןגעװ רָאנ טרעלק ןוא סעלַא ןיא
 יז ןגעו ,גייל ןהעזָאר ןגידנלעווק ריא ןגעװ ,בוטש רערעּבױז
 ,ןריוּבעג םיא טָאה יז סָאװ ,ךעלרעדניק עטוזעג

 ןגידלַאּב םעד ןגעװ קנַאדעג רעד םיא טָאה טציא ךיוא
 םעֶלַא ןיא ןסעגרַאמ טכַאמעג עלימַאפ רעתמא ןייז טימ ןיײזנעמַאזוט
 ךוא ,ןךיז טימ טגנערב טייצ עטכעלש עגיטציא יד סָאװ ,ןטכעלש
 ןגידלַאּב םעד ןגעוו ,עיזַאטנַאפ ןייז ןיא ,טזָאלעגנײרַא ךיז טָאה רע
 טימ ןעשַאטַאנ טימ ךיז ןפערט וצ -- ,רָאפ םיא טייטש סָאװ ,קילג
 זיא רעמוז ןיא ,טייצורּפָא רעגידרעמוז רעד ךָאנ ךעלרעדניק יד
 טשינ רע טָאה .דלעמ ןיא טפַאשטריװ רעד ייּב ןוט וצ ליפ ןעוועג
 םישדה עגידרעמוז יד רעּביא ,ןכֹװַאּב וצ יז טייצ ןייק טַאהעג
 ,סױרַא ףרָאד ַא ןיא רעדניק יד טימ ןעשַאטַאנ ךיוא רע טקיש
 םינכש יד ּבילוצ ןטלַאה טשינ ײז רע ןָאק ףרָאד ןפיוא ךיז ייּב
 ,םירעיוּפ יד ןוא

 רעדניק יד טימ ּבײװ סָאד טשינ ןיוש רע טָאה ןעזעג
 עלַא יד זיב ,ןוט וצ רעמוז םעד ןעוועג ליפ ,ריפ.יירד םיׂשדח
 ןופ גנוקנערק-ץרַאה ליפ ,טכַארּבעג רעייש םעד רעטנוא תואובּת
 ןטעּברַא טלָאװעג טשינ .רעמוז םעד טַאהעג רע טָאה םירעױּפ
 "קיגױַאירוא, םעד ,טגָאקעג טשינ ןעמ טָאה ןעיירש ,רַאי ןדעי ימ

ֹ* 
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 ןַא ןצונַאּב טזומעג ,לָאמ שרעדנַא ןַא יו ,טשינ ךיוא ןצונַאּב
 טשינ רע זיא םעד וצ ןוא ,ןייז וצ ערטיכ ,קיטילָאּפ ערעדנַא
 .ןעוועג טניואוועג

  טַאהעג טציא זיִּב םירעױוּפ יד וצ טָאה שטיוועיערדנַא ליסַאוו

 ,סעסנָאװ עקיד יד ןעיײרדוצנָא ןוא ןעמערב עכיוה יד :לטימ ןייא
 ןעמוקעג זיא סע .ןעװעג גונעג ייז רַאפ סָאד זיא טציא זיִּב

 טציא רָאנ ,ייז ןופ ךיז רע מָאה טעשטומעגסיוא ,טייצ ערעטיּב ַא

 ןעשַאטַאנ רע טעװ דלַאַּב טָא .טגיטיגרַאֿפ ןייז ץלַא םיא טעװ

 ןוש ךיוא יאדװַא זומ יז .טוג ריא ךָאנ ךיז טרעגנוהעגסיוא .ןעז

 .רעמוז רעד ּבױא ,ןקוקַאּב טעװ רע .ּבייו עמירָא סָאד ,ןעקנעּב

 ,ּבײל ןכיוא ןעמוקעגוצ ןיא יז ּבױא ,טנידעג ריא טָאה ורּפֶא

 ,ןגינעגרַאפ רַאפ ,לופ ןיא יז זַא ,טסַאּפ ןעשַאטַאנ ,טוג זיא סָאד

 טימ סעסנָאװ יד רעּביא קעל ַא רע טיג ,קנַאדעג ןיא זיולּב

 ,גנוצ רעד

 ןעמ .טוג ,םשה ךורּב ,סיוא ךיוא יאדװַא ןעעז רעדניק יד

 טייצ ןױוש זיא לגניי םעד רַאפ .ךעלגוצנָא עיינ ןכַאמ ייז ףרַאד

 !םיא ףיוא ןטכיר ןיש ךיז ןומ עשַאטַאנ ,ךַא ,ןייג וצ לוש ןיא
 יפָאלש ןייז יו ,טעז רע ,ּבוטש יד טרעקעגסיוא ,ןשַאוװעגסיוא

 ,טייצ רעיירפ רעד ןיא טקירטשעג םיא טָאה יז סָאװ ,לצימ

 .טכַאנ םייּב ןעייטש ןשטַאל ענייז יו ,טעּב ןופ לייז ןפיוא טננעה

 יד זיא עטתיבהלעּ ַא .םיא ףוא ןטרַאװ ,טײרגעגנַא לשיט

 ,ָאטשינ רע זיא ,ץַאלּפ ןפיוא ןייז ריא ייּב זומ ץלַא ! עשַאטַאנ

 ,םיא ףיוא טרַאװ ןוא ץלַא טייטש

 טימ םיא יז טשַאררעביא ,טמוק רע ןעו ,לָאמ סעדעי
 טימ ,טיינעגסיוא םיא רַאפ ןשיק ַא יז טָאה לָאמַא .סעיינ סעּפע

 שרעדנַא ןַא ,ןטפָאהעגסױא ?שטיװעיערדנַא ליסַאװ, ןעמָאנ ןייז

 ,רעדנואוו ַא ,טיינעגפיוא קָארףָאלש ןעמירַאװ ַא םיא יז טָאה לָאמ
 .עשַאטַאנ יד ,יז זיא עקנירטיכ ַא ? טיירגעגנָא סעּפע טציא טָאה יז סָאװ
 ,רַאנעג ,ןרַאנוצנײרַא ךיז ץרַאה ןיא ןַאמ םייּב יוװ ,טסייוו יז
 ,םעד ןגעג טשינ ּבָאה ךיא - ,ךיז רע טגָאז -- ,ןײרַא ךיד רַאנעג
 הכרב סּמָאּפ םעד ךָאנ ןלָאז רימ זַא ,ןּבעג ןָאק טָאג ןעװ ןוא
 ..ןייז טשינ דניז ןייק לָאז סע זַא ,ןעמוקַאּב
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 רע סָאו ,ריזח םענעצלַאועגנײא ןיא ךיז טנָאמרעד רע
 סָאד טעװ ,ךָא .טיינעגנייא קַאז ַא ןיא ךיז טימ ףרָאד ןופ טריפ
 םייּב טלַאה רע יװ ןוא !טגיילעגנייא טיורק טימ ! דיירפ ַא ןייז
 רעװקסָאמ ןיא ןירַא גוצ רעד טפיול ,,ריזח םענעצלַאזעגניײא
 ,לַאזקָאװ

 ךעלקעּפ יד םיא לָאז רע זַא ,רעגערט ַא ןפור ליו רע
 םעד טקעטש רע .טשינ ךיז טזײװַאּב רעגערט ןייק ,ןגָארטסױרַא
 לָאמַאטימ טעזרעד ןוא סױרַא רעטסנעפ םענעפָא םעד ךרוד ּפָאק
 | ,ןשטנעמ ןופ ףיולעגנָא ןַא

 :עגידנעייגייּברַאפ יד וצ טיירש שטיװעיערדנַא ליסַאװ
 ןןעשעג זיא סָאװ ?ןעשעג זיא סָאװ ,עקניביל ,טגָאז --

 יד טימ ךיז ןלײא עֶלַא .טשינ םיא טרעפטנע רענייק
 ,גנַאגסױרַא םוצ ךעלקעּפ

 ליסַאװ ךיז טעּב -!ןעשעג זיא סָאװ ,עקניּביל  ,טגָאז --
 ,שטיוועיערדנַא

 שינעלייא ןיא זיא סָאװ ,רעצימע טיירש - !סעקיװעשלָאּב
 | ,ןֿפָאלעגכרוד

 .עגלַא רעד ןופ טקעטשעגנָא ,ךעלקעפ ענייז טּפַאכ ליסַאוװ
 םוצ ךיז טפוטש ,ערעדנַא ךָאנ ךיז רע טגָאי ,קינַאּפ רעניימ
 | ,לַאזקָאװ ןופ גנַאגסױרַא

 .,"קישטשָאװזיא, ןטצעל םעד ךָאנ רע טּפַאכ ףױהנַאּב ןרַאפ
 | .עכעלטע ןיוש ךיז ןסייר סע ןכלעוו רעּביא

 'ןפיוא ףױרַא ךיז טּפַאכ ,ךעלקעּפ ענייז ןיירַא-טּפרַאװ ליסַאוװ
 :הלגע-לעּב םוצ טיירש ןוא סעזעג

 !ייטָאש רעגרוּברעטעּפ םוצ --
 ,טשינ ןיוש ןָאק ןעמ ,ןרָאפ טשינ ךיא לעוו ןטרָאד --
 / ?ןעשעג זיא סָאװ --
 סעקיוועשלַאּב יד ?סָאװ יצ ,ןלַאפעגּטָארַא למיה ןופ -|

 .עװקסָאמ ךיוא דלַאּב ,טּפַאכרַאפ דַארגָארסעּפ ןבָאה

 ."לָאּפָארטעמ , לעטָאה ןיא דניוושעג רָאֿפ ,רָאפ --
 !רעטרעדנוה ןצנַאג ַא טנייה ןטסָאק טעװ סע --
 ! רָאּפ --

 ,2 ,צװקסָאמ 4,שַא



 : : עװקסָאפ = 8

 עטגידיילעגסיוא ,עטּפַאכרַאּפ-קינַאּפ יד ךרוד ,געוװ ןפיוא
 "קישטשָאוװזיא , םוצ שטיװעיערדנַא ליסַאװ ךיז טדנעוו .,ןסַאג

 ?"סעקיװעשלָאּב , סעכלעזַא .סע זיא סָאװ ,גָאז --
 .לצירּפ ,ןסיוו וצ ןָא טשיג ּבייה ךיא -
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 2 לטיּפַאק

 ײלָאּפָארטעמ לעטָאה,

 עטשרע סָאד שטָאכ ,עװקסָאמ ןיא "לָאּפָארטעמ , לעטָאה רעד
 םעד, וצ ןכיילג טנָאקעג טשינ ךָאד ךיז טָאה ,טָאטש ןיא זיוה
 ,זױה-טסַאנ ןשיטַארקָאטסירַא ןסיורג ןטלַא םעד וצ ,"ןרַאיָאּב יד ןופ טסענ
 עכיוה יד ןוא לעדַא רעד ןענַאטשעגנייא ןענעז סע ןכלעװ ןיא
 ידּכ ,ווירּב-סוחי ַא ןּבָאה טפרַאדעג טעמּכ טָאה'מ ןוא ,עטמַאַאּב
 .ןעמוקוצנײרַא ןיהַא

 רעװקסָאמ סָאד טיובעגפיוא טָאה ײלָאּפָארטעמ , לעטָאה םעד
 ףלוטש ענעדלָאג, יד ןגעג טסעטָארּפ סלַא ,םוטרחוס עלַארעּביל
 ןעװעג יז רַאפ זיא סע ןכלעוו וצ ,"טסענ ןשירַאיָאּב , םעד ןופ
 : -  .ןעמוקוצוצ רעווש

 טימ ,ןפוא םענרעדָאמ ןפיוא טיוּבעג ,זיוה עגיזָאדסָאד
 יד טנָאמרַאפ טָאה ,ןסוסקול ערעדנַא ןוא ןלַאז-דרַאיליּב ,רעדעּב
 ןָאק שטנעמ רעשיסור רעד רעכלעוװ ןופ ,טייקנפרָאװעצ עטיירּב
 עגיזָאדסָאד זיא המחלמ רעד רַאפ ןופ ךָאנ .ןעניואוועגּפָא טשינ ךיז
 ןעגנַאגעגטימ ןענעז סָאװ ,ןעמעלַא ןופ ןרָאװעג טױישזעטָארּפ זיוה
 .ָארטעמ , רעד זיא רַאצ ןופ ןלַאפ ןכָאנ ,טייצ רענרעדָאמ רעד טימ
 ,ןרָאװעג ןענַאטשרַאפ זיא סע .ןרָאװעג הלודגל-הלוע רָאג ײלָאּפ
 םעד טריטנעזערּפער טָאה זױה:טסַאג "רעוקסָאמ, עסיורג סָאד זַא
 ךיז טימ טלעטש "לָאּפָארטעמ, רעד ןוא ,םישזער ןשירַאצ ןטלַא
 סָאװ ,רענייא-רעדעי ןוא .דנַאלסור עטיירפַאּב עיינ סָאד רָאּפ
 ךָאנ טרעהעג רע זַא ,דשח ַא ןופ ןטיהסיוא טלָאװעג ךיז טָאה
 ןוא זיוה "רעװקסָאמ, סָאד ןטימעגסיוא טָאה ,דנַאלסור ןטלַא םוצ



 עװקסָאמ = 20

 ,ןגָאזוצ-ײזַא ,ןרָאװעג ןיא סָאװ ,"לָאּפָארטעמ , ןיא טרעקרַאפ
 ,דנַאלסור ןלַארעּביל ןופ לָאּבמיס רעד

 יװ ,"ןטנעגַא עשטייד, יד טייצ ,ןשינעעשעג-ילוי יד טייצ
 .רעּבירַא ןענעז טָאװ ,רעריפ-יײטרַאּפ יד ןפורעג לַארעּביא טָאה ןעמ
 ןּבָאה ,ןענָאגַאװ עטריּבמָאלּפ עשטייד ןיא דנַאלסױא ןופ ןעמוקעג
 ךָאנ ןוא ,טכַאמ יד ןּפַאכרַאפ וצ ערוטנַאװַא יד טכַאמעג
 יד ןּבָאה ,דַארגָארטעּפ ףיוא שרַאמ .םענעגנולעגמוא סווָאלינרָאק
 . ןוא טָאטשטּפױה יד ןזָאלרַאפ וצ ןּבױהעגנָא ןטנעמעלע עדילַאס
 | | | ,עװקסָאמ ןייק ןעמוקרעּבירַא

 סלַא טרָא ריא ןעמענרַאפ וצ ןּבױהעגנָא טָאה עװקסָאמ
 ןגױצעג עקַאט ןּבָאה ריא וצ ןוא ,הנידמ רעד ןופ רטנעצ
 זיא טייהיירפ יד טייז ,עירעּפמיא רעצנַאג רעד ןופ ןטנעמעלע
 רעייז ןליטש טלָאװעג ןטלָאװ ןדיי יו ,ןעוועג זיא סע .ןעמוקעג
 .ףרוד ןעוװעג טרעװרַאפ ייז זיא סָאװ ,קנַארטעג םעד טימ טשרוד
 .עווקסָאמ ןיא ןעניואוו וצ -- דנַאלסור ןשירַאצ ןיא ןרָאי ליפ ױזַא
 .,"רטנעצ , ןיא ןעלקניוו ענעפרָאװרַאפ עלַא ןופ ןעמוקעג ייז ןענעז
 .עוקסָאמ ןייק טמָארטשעג ןּבָאה ןטנעמעלע עשיסור ךיוא

 ,שטנעמ רעקנַארק ַא יװ ןרָאװעג טכַארטַאּב זיא דַארגָארטעּפ
 "טסייוו ןעמ ןוא ,תאלוח רעכעלרעפעג ַא ןיא ןלַאפעגניײרַא זיא סָאװ
 טשינ ןּבָאה ךס ַא .ןעשעג םיא טימ ןגרָאמ טעװ סע סָאװ ,טשינ
 יד עכלעו טימ ,טירט עגיליימןביז יד ןוײרּפשכָאנ טנָאקעג
 רעד ןיא לוויטש-רעדנואוו עריא ןיא ןגָארטעג ךיז טָאה עיצולָאװער
 ואוו ,טסואוועג טשינ טָאה רענייק ןוא ,ןײרַא טפנוקוצ רעלעקנוט
 .קגַארק רעד ןופ ןגָארטעגּפָא ךיז ןעמ טָאה ,ןלעטשּפָא ךיז טעװ יז
 סָאװ ,דנַאלסור רעטומ רעד ןופ ץרַאה םוצ טָאטש רענערָאװעג
 יז וצ טקעוװרעד ןעמָאנ ריא ןופ גנַאלק ןטימ ןױש זױלּב טָאה
 ,טייקרעכיז ןוא יורטוצ

 ןרָאװעג ןפוררַאפ ךיוא זיא שדוח-רעּבָאטקָא ןופ ףוס ןפיוא
 .,"דנַאלסור-יינ, טפַאשלעזעג רעד ןופ גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג יד
 .עװקסָאמ ןיא "לָאּפָארטעמ , לעטָאה ןופ לַאז-רָאמרַאמ ןיא

 "ןייז טלָאזעג טָאה "דנַאלסוריײינ, טפַאשלעזעג עגיזָאדיד
 .ןופ ךורּבסיוא םעד טייז ,גנומענרעטנוא עלעירטסודניא עסיורג ַא
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 יגַאניּפ ןיא ןקרעמַאּב וצ ןּבױהעגנָא ןעמ טָאה עיצולָאװער רעד

 ןופ קירוצ ךיז טיצ לַאטיּפַאק רעשידנעלסיוא זַא ,ןזיירק עלעיצ

 טּפיוקרַאפ טָאה ,טסואוועג ןעמ טָאה ,ךלישטָאר ,סעמריפ עשיסור

 טָאה רע .לעש ןופ סעיצקַא רַאפ טּפַאנ ןשיסור םניא ליײטנָא ןייז

 ,טגיירפ ענייז ,ןטטילַאטיּפַאק עשיסור עייר ַא ךיז טימ ןגיוצעגטימ

 ,םיא ןוטוצכָאנ ןטַארעג טָאה רע עכלעוו

 ןטסילַאטיפַאק טשיסור זַא ,טסואווַאּב ןרָאװעג ךיוא זיא דלַאּב

 .םיוא ןיא ,ןטפעשעג עשידגעלסיוא ןיא ןלַאטיּפַאק ערעייז ןעלמַאז

 ךיז טָאה ןזיירק עלעיצנַאגיּפ עשיסור יד ןיא .קנעב עשידנעל

 ףרוד ןרָאװעג טלעטשרַאפ יז זיא גיפיולרָאֿפ ,קינַאּפ ַא ןּביױוהעגנָא

 ךרוד ןוא ,ןפַאשעג טָאה המחלמ יד סָאװ ,רוטקוינָאק רעטוג רעד

 ,ןענואועג טָאה עיצולָאװער יד סָאװ ,דנַאלסור וצ סעיטַאּפמיס יד

 ןבילקעג ןײלַא ךיז טָאה עכלעוו ,עקירעמַא-ןופצ ךצמ טפיוהרעּביא

 טנפעעגמיוא טָאה סָאד ."עטעדניברַאפ, יד ןָא ךיז ןסילשוצנָא

 .תואוולה עגיּצַאטשסָאמסיױרג רַאפ ןטנָאזירָאה עטיירּב

 ,זיוח. .קנַאּב עסיורג סָאד ,דָארגָארטעּפ ןופ ןיקרימ זיוה סָאד

 *עג טָאה ןוא עיצַאטנעירא עשיסור ַא טַאהעג גידנעטש טָאה סָאװ

 ףיוא ןעמוקעג ןזיא ,טפנוקוצ רעגיטכיל סדנַאלסור ןיא טּבױלג

 טָאה ןיקרימ שטיווָאמייח לאירבג רעטלַא רעד .,עיידיא רעכעלקילג ַא

 םיפתֹוש ןוא טניירפ ענייז ןופ גגולמַאזרַאפ עניילק ַא ןפוררַאּפ

 ןענופעג ךיז ,ךעלדנעטשראפטסבלעז ,טָאה סע עכלעוו ןשיווצו

 (ןירעּפלַאה ןָאמַָאלָאס ,טָאְקָאװדַא רעטמירַאּב רעד ,רעווש ןייז

 ןשיטקַארּפ ,ןגולק ןייז טימ טָאה ןיקרימ רעטפיורשעג רעטלַא רעד

 םָאד ןעוו ,טציא אקווד זַא ,גנולמַאזרַאפ רעד ןויוועגפיוא לכש

 אקווד ,קינַאּפ ַא ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ זיא לָאטיּפַאק עשידנעלסיוא

 .עסיורג יד ןיירַא טנעה יד ןיא ןגירקוצניירַא טייצ יד זיא טציא

 ןרָאי ליפ יזַא ךרוד ןעגעז עכלעוו ,ןעגנומענרעטנוא עשיסור

 .עדמערפ ןופ ןרָאװעג טריטַאולּפסקע
 ,ןירעפלַאה ןוא ,לכש ןשירחוס ,םענערַאפרעד ןייז טימ ,ןיקרימ

 ףקומ טקריװעג ןעבָאה ,סעדער עשיטָאיוטַאּפ עסייה ענייז טימ

 ,ךיוא ךיז ןנָאה סע עכלעוו ןעיװצ ,ןטסילַאטיּפַאק עפורג רעד

 ?טסירק ןוא ןדיי ןענופעג ,טייצ רעלַארעּביל רעייג רעד קנַאד ַײ
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 טעדנירגעג ךיז טָאה סע ,ליײטנָא ןכעלטשריפסיורג ןָא ןיוש ,ןעמַאזוצ
 םעד ןגָארקעגנײרַא ליטש רעד ןיא טָאה עכלעו ,טּפַאשלעזעג ַא
  יַאלָאקיג טניז זיא סָאװ ,עקװָאליַאכימ ןופ ןײסַאב-זיא ןסיורג
 רעשילגנע ןַא ןופ טריטַאולפטקע ןרָאװעג ןטייצ סנטשרע םעד
 | ,עמריפ

 טקישעגּפָארַא ליטש רעד ןיא טָאה טפַאשלעזעג עײנ יד
 ךיז טָאה סָאװ ,עמריפ עשילגנע יד .,ןָאדנָאל ןייק ןטנענַא עריא
 עשיסור יד סָאװ ,ןצנעדנעט עשיטסיכרַאנַא יד רַאֿפ ןקָארשרעד
 רַאפ טָאה ,קלָאפ ןשיסור ןיא טכַארּבעגנײרַא טָאה עיצולָאװער

 וצ ןייסַאּב םעד ןטָארטענּפָא זיירפ םעניילק גיסעמשינטלעהרַאפ
 ,טפַאשלעזעג רעשיסור רעייג רעד

 טסײג םעד טול זַא ,םעד ןיא טלדנַאהעג ךיז טָאה טציא
 וצ ןסַאמ עשיסור עטיירּב יד ןעיצוצ ןעמ ?ָאז טייצ רעד ןופ
 .עג טפַאשלעזעג יד טָאה קעװצ םעד וצ ,גנומענרעטנוא רעד
 וצ סעיצקַא לעּבור ןָאילימ טרעדנוה ריפ רַאפ ןזָאלסױרַא טפרַאד
 ןירעּפלַאה ןָאמָאלַאס רעלארעביל רעד יװ ,ידפ ,ןויירפ עגיליג
 ןפַאמ עטיירּב עשיסור יד ןבעג וצ, ,טקירדעגסױא ךיז טָאה
 ."עיצולָאװער רעד ןופ ןטכורפ יד ןופ ןסינעג וצ טייהנגעלעג 8

 טמיטשַאּב זיא ,רעּבָאטקָא ןט-25 םעד ,רעגייזַא ףלעווצ ףיוא
 ,"דגַאלסור-ײנ, טפַאשלעועג רעד ןופ גנוציז עטשרע יד ןרָאװעג
 ,"לָאּפָארטעמ , לעטָאה ןופ לַאז-רָאמרַאמ םעד ןיא

 ךיז ןּבָאה טפַאשלעזעג רעד ןופ רעדילגטימ עטסגיטכיוו יד
 .עװקסָאמ ןיא ןענופעג טָאהעג רעירפ געט רָאֹּפַא טייצ ןייש
 סע ןוא ,"לפיוו, ןוא "רעוו, ,םיקלח ןגעװ טלדנעהעג ךיז טָאה סע
 עטרעדנוזעגפָא יד ןיא ןעלדנַאה ַא ,שינעגניד א ןעננעגעגנָא ןיא
 רעדילגטימ עלַא זַא ,ךיז טייטשרַאפ ,טייצ ךָאװ ַא ןיוש ןרעמיצ
 ןוא לעטָאה ןגיזָאדמעד ןיא טניואוועג ןּבָאה טפַאשלעזעג רעד ןופ
 ןּבָאה ױזַא .טפרַאדעג טָאה ןעמ ןעו ,ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעו
 ןיא ,עװקסָאמ ןיא ןענופעג טייצ רעסיוװעג ַא טגיז ןיוש ךיוא ךיז
 לאירבה ,םעדייא ןייז ןוא ןירעפלַאה טַאקָאװדַא רעד ,"לָאפָארטעמ;
 עילימַאפ רעייז ןיא שינעעשעג רעכעלקילג רעד טייצ ,שטיוואמייה
 ירֲאֹּפ רעד וצ טמיטשענוצ ןײלַא טָאװ טָאג טייצ ,טסײה סָאר
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 ןיקרימ ןנירעיגיצכעז םעד ,רָאּפ ןכיילגמוא םעד ןופ גנוגיגייא

 ,טַטקָאװדַא םעד ןופ רעטכָאט רעגירעיגיצנָאװצ םיק רעד טימ

 זיא ,שרוי ַא טימ רָצּפ סָאד ןעקנָאשַאּב טָאה רע סָאװ ,םעד ךרוד

 ןוא רעװש ןשיווצ טײקמירַאװ ַא ןוא טיײקטנעָאנ ַא ןטָארטעגנײרַא

 ,ךודיש םענדָאמ םעד ּבילוצ ,ּביײהנָא ןיא ןענעז עכלעוו ,םעדייא

 | ,ךיז ןשיווצ טלַאק ןוא דמערפ ןעוועג

 ,רעטלע לסיּבַא ןראוועג עדייּב ןענעז םעדייא ןוא רעווש |

 רעד ןופ ןשינעעשעג יד ןוא ןרָאיהמחלמ יד ּבילוצ ,רעיורג

 םעד ןופ-רעכעלקיד ןעװעג ןענעז עדייב רעּבָא ,טייצ רעטצעל

 רצ ןעוועג ןענעז יז .טריפעג טָאה עקשטָאנינ סָאװ ,שיט ןטוג

 רַאפ ןעמוקענגָא ןיא סָאװ ,טיײצ רעכעלקילג רעד ןופ ןדירפ

 עלַא יד ףיױא טקוקעג טשינ ,טױפּב יז רַאּפ ןוא ללכּב דנַאלסור

 ,רעּביאיטּבעל דנַאלסור סָאװ ,ןטייקגירעווש ןוא ןעגנורעטש

 טנערבעגפָא ןעוועג ןענעז עדייּב ,ןטנעמעלע עקניל יד קגַאדַא

 ןיא טכַארּברַאפ עדייב ןּבָאה ייז לייו ,ןוזרעמוז רעד ןופ

 ירָאנ ןענעז יז ןכלעוו ןופ ,זַאקװַאק ןיא טרָא-דָאּב םענועדָאמ ַא

 ךרוד סרעקרַאפ גיסעמ-החּפשמ עדייּב ןּבָאה ייז .ןעמוקעגקירוצ סָאװ

 יז ,לעטָאה ןיא ןענופעג ךיז ןּבָאה ייז סָאװ ,טייצ רעצנַאג רעד

 ןיא ײּב ןסעגעג ,טנעמַאטרַאּפַא ןייא ןיא טניואוועג טעמּכ ןּבָאה

 'פױא ןרעדנַא ןפיוא רענייא ןּבָאה םעדייא ןוא רעווש ,לשיט

 טגָנקעג טשינ ןוא "טצריאעג , ךָאנ ךיז ןּבָאה ייז שטָאכ ,טסאּפעג

 עליפ יד ףיױא טקוקעג טשינ ,"ןעצוד, סָאד ךיז רעיא ןעננערּב

 ירֲאפ יד טייצ ,ןבעלנעמַאװצ רעייז ןיא ןטנעמָאמ עכעלרעייפ

 ,יטכורפ טכַארּבעג טָאה תוחּפשמ יד ןופ גנודגיג

 טשיג ןיילַא ךיז טָאה ןירעּפלַאה טַאקָאװדַא רעטמירַאּב רעד

 יעגנָא ןענעז סָאװ ,ןעגנולדנַאחרעטנוא-רָאפ עלַא יד ןיא טשימעג

 טפַאשלעזעג רעד ןופ רעדילגטימ עגיטכיו יד ןשיװצ ןעגנַאג

 רע טָאה טּפױהרעּביא ,ןיוועג ןוא ןגילייטַאב ןופ ךיילגסיוא ןגעוו

 ןגעװ טדערעג ךיז טָאה סע ןעוו ,סנטייוורעדנופ ןטלַאהעג ךיז

 .רעטייוו ױזַא ןוא "סעיצקַא / ,"ןטנעצָארּפ,
 טריסערעטניארַאּפ ןעוועג רָאג זיא טַאקָאװדַא רעטמירַאּב רעד

 רע ןויטָאמ עשיטָאירטַאּפךיײר סױא גנומענרעטנוא רעד ןיא
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 ןכָארטשעגרעטנוא טײהנגעלעג רעדעי ייּב ןרעג ךױא סע טָאה
 טייג סע זַא ,ןייז טשינ קפס ןייק םענייק ייּב לָאז סע ידּכ
 ןשידנעלסױא םעד ןּבײרטרַאפ וצ ידּכ ,םעד ןיא רָאנ םיא
 טציילפרַאפ טָאה םישזער רעטלַא רעד ןכלעװ טימ ,לַאטיּפַאק
 טלַאהעג ןייז ,טפעשעג םניא גנוגיליײטַאּב ענעגייא ןייז ,דנַאלסור
 ןייז רַאפ טזָאלעגרעּביא רע טָאה ,טַאר םנופ רעציזרָאפ סלַא
 ױזַא טקנוּפ ,רעדילגטימ ערעדנַא יד טימ ןכיילגוצסיוא םעדייא
 רעד זַא ,רעּביא-טזָאל ןוא ?טיװק סָאד וצטמעג עליבר ַא יװ
 | ..ןוידּפ םעד ןגרָאזַאּב לָאז יאּבג

 עכעלרעייפ עטשרע יד ןכלעװ ףיוא ,גָאט ןּבלעזמעד
 טמיטשַאּב ןעוועג זיא "דנַאלסור-יינ  טפַאשלעזעג רעד ןופ גנוגעפע
 .רעייפ ַא טיירגעגוצ טָאה טַאקָאװדַא רעד רעכלעוו ּביִלֹוצ ןוא)
 ,העידי עגירעיורט יד טכַארּבעג ןעגנוטייצ יד ןּבָאה ,(עדער עכעל
 טָאטשטשױה רעד ןיא "ןטגעגַא עשטייד יד ןּבָאה טכַאנייּב זַא
 .עגנייא טשינ ייז ךיז טָאה סָאװ ,ערוטנַאװַא רעייז טײינַאּב רעדיוו
 ןקירּב יד ןוא ןפיוהנַאּב יד טּפַאכרַאפ ןּבָאה ייז ,ילֹוי ןיא ןּבעג-
 טנעה יד ןיא ךיז טניפעג ,רעּבָא ,עיצַאוטיס יד , ,טָאטש רעד ןופ
 ,טרעכיזרַאפ ןעגנוטייצ יד ןּבָאה--,"גנוריגער רעגילייווטייצ רעד ןופ

 וצ טנָארפ םוצ ןעגנַאגעגּפָא ךיױוא ןיוש ןענעז ןלעפַאּב
 זיא סע, ,ןקַאזָאק ןעגנולײטּפָא טָאטשטּפױה רעד ףליה ֹוצ ןקיש
 ןוא - ,טרעכיױזרַאפ ןעגנוטייצ יד ןּבָאה -- ,וואורּפ רעטצעל רעייז
 רעייז טקירדעגסיוא ןעגנוטייצ יד ןּבָאה - ,לָאמסָאד זַא ,ןפָאה רימ
 לָאמנייא ןרידיווקיל גנוריגער עשירָאזיװָארּפ יד טעוו -- ,שטנואוו
 .רַאפ ןלָאז ייז זַא ,ןטסירטנַאװַא עשטייד יד לָאמ עלַא רַאפ
 ,"וואורּפ ןגיזָאדמעד ןכַאמ וצ לָאמ ַא ךָאנ ןרָאּמש

 טָאטשטּפױה רעד ןיא טליּפשעגּפָא ךיז ןּבָאה ןשינעעשעג יד
 ןגָאה ירפרעדניא רעגייזַא ןּביז זיּב .טכַאניײּב רעגייז ַא ליווצ
 ןענופעג סעיצַאטס עשיפַארגעלעט ןוא עשינַאפעלעט יד ךָאנ ךיז
 ,דַארגָארטעּפ .גנוריגער רעשירָאירָארּפ רעד ןופ טנעה יד ןיא
 ,ןרינָאפעלעט טנַאקעג תעש רָאפ יד ךרוד טָאה ,ךיז טייטשראפ
 רעװקסָאמ יד רָאנ טשינ ןוא ,טסולגעג טָאה ץרַאה ןייז סָאװ
 רעדַארגָארטעּפ יד וליּפַא רָאנ ,ןעגנוטייצ-ץניווָארּפ יד ןוא ןעגנוטיוצ
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 .סגנואָארד טימ ןעמוקעגסױרַא ירפרעדניא ןענעז ןעגנוטייצ
 | ,סעקיוװעשלָאּב יד ןגעג ןעלקיטרַא

 .עגנָא עצנַאג יד טלדנַאהַאּב ןּבָאה ןעגנוטייצ רעװקסָאמ יד
 ,גנוריגער רעשירָאזיװָארּפ רעד ןופ ןכערּברַאפ ַא יו ,טייחננעל
 .מָאלּֿפ, יד ןגעג ןעלטימ ערעקרַאטש ןייק ןָא טשינ טמענ עכלעוו
 טעװ סָאװ ,ךורּבסיוא ןַא וו ןינע םעד טכַארטַאּב טָאה יז ,"ןטסיּב
 .ןרָאװעג טרידיוװקיל טציא ןיוש ןיא סָאװ רעדָא ,דלַאּב

 םצע יד ןגעוו תועידי עגרַאק טכַארּבעג ןּבָאה ןעגנוטייצ יד
 .טּפוה רעד ןופ ןעמוקַאּב ןֹבָאה ייז סָאװ ,ןיילַא ןשינעעשעג
 ןגעג םַאלפ ןוא רעייפ טימ לופ ןעוועג רעּבָא ןענעז ייז ,טָאטש
 ןפַאשַאּב וצ ןפורעג ןּבָאה ןוא ןשינעעשעג יד ןופ ןרָאטַאיציניא יד
 רעייפ ןיא ןעקנירטרעד וצ "טייחרעכיז רעניײמעגלַא , ןופ טעטימָאק ַא
 ןכַאמ וצ ןגעוורעד ךיז ןלעוו סעקיװעשלָאּב יד סָאװ ,וואורפ ןדעי
 | | ,עוקסָאמ ןיא

 .ןגרָאמ יד ןגָארקעג טָאה ןירעּפלַאח שטיװָאּפיסָא ןָאמָאלָאס
 ןייז ןיא ,רַאװָאמַאס ןייז טימ ןעמַאזוצ ,גָאט ןדעי יװ ,ןעגנוטייצ
 זיא ,סעייג יד ןזעלעגרעּביא טָאה רע ןעוו .,ןיירַא רעמיצ-לעטָאה
 רעגידרענייּב ןייז ןופ ןלַאפעגּפָארַא ענסנאפ עגידנרעטיצ יד םיא
 רעגיטעזמוא ןַא םיא ןיא טנערּבעג טָאה סע .,גנוגערפיוא רַאפ זָאג
 ןוטוצנָא דלודעג ךיז ןיא ןענופעג רע טָאה ימ טימ םיוק . ,סעּכ
 ,ךיז

 ןיא םעדייא ןייז וצ ןיײרַא רע זיא רָאה עטמעקרַאּפ-טשינ טימ |
 טַאקָאװדַא רעד .ןענופעג טשינ ןיוש םיא טָאה רע ,רעמיצ ןטייווצ
 רעטייווצ רעד טימ ןוא ,טנַאה ןַײא ןיא גנוטייצ יד ןטלַאהעג טָאה
 ןוא ,זָאנ רעד ףיוא ענסנַאּפ עגידנרעטיצ ןייז ןטלַאהעגוצ רע טָאה
 רעד ןיא ּפערט יד ןופ ּפָאוַא רע זיא טעּפמיא ןשילנניי טימ
 .,לעטָאה ןופ עלַאה

 ךיז טָאה רע .טּבעלַאּב ןעװעג זיא לעטַאה ןופ עלַאה יד |
 ןיא ןײרַא זיא ןוא םלוע ןמנערעגפיוא םעד ןשיוװצ טעווערעקעגכרוד |

 ,ןיקרימ ,םעדייא ןייז ןענופעג טָאה רע ואװ ,ןַארָאטסער-לעטָאה
 יוצ ןּבָאה ייז ,ןיקטָאּפַארַאק רחוס ןפיורג ןטמירַאּב םעד טימ ןציז
 .טקיטשירפעג ןעמַאז
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 טגָאז סָאװ ?ןזעלעג סָאד ןיש ריא טָאה ,ןרעה עניימ - .
 יג רעד ךָאנ ,טלעפעג זנוא טָאה סָאד ךָאנ ? םעד וצ טשינ ריא
 ךָאד ךיז ןצרַאװשרַאּפ רימ ! טנָארּפ רענַאיצילַאג ןפיוא עגַאלרעד
 ?ןגָאז טלעוו יד טעװ סָאװ ? עטעדניּברַאֿפ ערעזנוא רַאפ םינפ סָאד
 לָאװער םעד ףױא ןעגנערּב ייז תושוּב ןוא תופרח ַארַאפ סָאוװ
 .,ןכָאק ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז טַאקָאװדַא רעד טָאה -- !דנַאלסור ןרענָאיצ
 ןופ ןקע יד ףױא ןגָאלשועסױרַא ןּבױהעגנָא ןּבָאה ןקעלפ עטיור
 ,ןיוה רעד ןיא ןענַאטשעג ןענעז רָאה ענייז ,רענייב-ןקַאב עגייז
 .טָארד ןיא טלדנַאװרַאפ ןרעוװ יז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע ןוא

 זיא סע ! ןגערפיוא ךיז טשינ רָאנ ,שטיװָאּפיפָא ןָאמָאלָאס --!
 יד ,ןלוּפַאּב טָאה רָאטקָאד רעד .רעּבעל רעד רַאפ ךעלדעש רעייז
 טָאה - ,ןפרָאװעגסױרַא ןייז טעװ קסדָאװָאלסיק ןופ רוק עצנַצג
 ,ןיקרימ לאירבג רענעבילּבעג-גיאור רעד טנָאמרעד

 רעּביא טרעדנואוורַאפ טקוקעגנָא םיא טָאה טַאקָאװדַא רעד
 :ןכָאק רעמ ךָאנ ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא ,טייקגיאור ןייז

 .עגניירַא ןשטנעמ ןעמוק ! ? גיאור ןייז ָאד ןעמ ןָאק יו --/
 לֹּת ַא ןכַאמ ןוא ,ןענָאגַאװ עשטייד ןיא דנַאלסור  ןייק עטלגומש

 !טכַאמעג טלעג שטייד טימ ךָאד זיא סָאד .ןעגנוכיירגרעד עלַא ןופ = |

 גיאור סָאד ןעמ ןָאק יװ ! ןרענָאיצולָאװער ךָאנ ךיז ןפור ייז ןוא
 ?שטיווָאמײה לאירבג ,דלודעג רעייא טָאה רעו ? ןטכַארטַאּב

 סעפע טימרעד ריא טעװ ,ןכָאק ךיז טעװ ריא זַא  ןוא --/

 -- ,ןרטּפ טנוזעג סָאד ןוא ןסעּפָא רעבעל יד רָאנ ךיז טעוװו ריא ? ןפלעה
 ןּבָאה רימ סָאװ ,טָאג טקנַאד -- ,ןיקרימ לאירכג גיאור ץלא ךיז טגָאז
 .זַאקֹוַאק ןיא טזָאלעגרעּביא םעניילק םעד ןוא ןעיורפ ערעזנוא

 ! דנַאלסור ןגעוו ךיז טלדנַאה ָאד ? טנוזעג ןופ ָאד טדער רעוו - ||

 ,שטיווָאמייח לאירבג ,ןּביילּב טשינ קילבנגיױא ןייא ןייק ָאד ןָאק ךיא
 רעױדַאּב ךיא .טונימ יד ,דַארנָארטעּפ ןייק קירוצ ןרָטפ זומ ךיא
 טשינ גנולמַאזרַאפ רעגיטניה רעד ייּב לע ךיא רָאנ ,רעייז
 יָאוער יד ,רצפעג ןיא זיא דנַאלסור ,לייטנָא ןייק ןעמענ ןענָאק
 -- ,טונימ רערעווש רעד ןיא ןּבָאה ךימ ףראד גנוריגער יד ,עיצול
 *עלייא ןיא ןייגועקעווא יו םירש ַא טכַאמעג טַאקַאװדַא רעד טָאה

 ,ןייטש ןבילבעג ךָאד רעבָא יא רע ,שיג
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 דַארגָארטעּפ ? שטיװָאפיסָא ןָאמָאלַאס ,ןפיול ריא טעװ ואוו --
 טָאה - ,ןפיול וצ ןיהואו ָאטשינ ,עטיור יד ןופ טצעזַאּב זיא
 םיא טלָאװ סע יװ ױזַא ,ןָאט ןגיאור ַא ןיא טנָאזעג םעדייא רעד
 ,ןעגנַאגעגנָא טשיגרָאג

 ריא ןוא ,עטיור יד ןופ טצעזַאּב זיא דַארגָארטעּפ .,סָאװ --
 ןייא ןייק ָאד ןָאק ךיא ,ןייג !? גיאור ױזַא ץלַא סָאד ךיז טגָאז
 ףעמענ טנַאה ןיא ןעמ ףרַאד סקיּב ַא ,ןּבײלּברַאפ טשינ טונימ
 ,עיצולָאװער יד ןגידיײטרַאפ ןייג ןוא ,טנַאה ןיא סקיּב ַא

 ןוא ,רעגידייטרַאפ ןעניפעג ךיוא ךיז ןלעו ךייא ןָא -
 -ַאּב ,שטיװָאּפיסָא ןָאמָאלָאס ,טלַאוצ ןיוש ריא טנעז סקיּב ַא רַאמ
 ןיש ריא טָאה עװַאק רעיא ,זנוא טימ ךיז טצעז ,ךייא טגיאור
 םעד טנעק ריא ,ןענעקַאּב וצ ךייא ןסעגרַאפ רָאג ,ָא ? ןעקנורטעג
 יקסעשטרעמָאק , ןופ ,שטיװעיַאלָאקינ ליאַאכימ ? ןיקטָאּפַארַאק רעה
 .לעזעג רעד ןיא רעגילײטַאּב-טּפױה ערעזנוא ןופ רענייא ,"קנַאּב
 ןױש ךיז יז ןלעװ זנוא ןָא ,ךייא טצעז ,"דנַאלסור-יינ, טּפַאש
 טָאה -- ,שרעדנַא סעפע ףיוא ןעמ ףרַאד זנוא ,ןגעג הצע ןַא ךיוא
 םייּב רעוװש ןטגערעגפיוא ןייז ןעמונעגנָא ןיקרימ רעטלַא רעד
 -עגקעװַא םיא טָאה ןוא ,רַאפליפ גונעג רָאנ ,ץרא-ךרד - טימ לּברַא
 טריוורעס ןעװעג זיא סע ןכלעוו ףיוא ,ךיז ייּב לשיט ןּבענ טצעז
 יי ,קיטשירפ

 -- ,שטיוװָאמיײח לאירבג ,דלודעג רעייא רעדנואווַאּב ךיא --
 שטָאכ ,ןגיאורַאּפ טנָאקעג טשינ ךיז ץלַא טַאקָאװדַא רעד טָאה
 רעוו ? ןטפעשעג ןופ ןדער טציא ןָאק רע -- ,ןיוש רע זיא ןסעזעג
 .רַאש ַא ןּבעגעג גידנטכַארַאפ רע טָאה -- ?קיטשירפ ןּבָאה ןעניז ןיא ןָאק
 רַאפ טלעטשעג טָאה םעדייא רעד סָאװ ,לצעט-עװַאק סָאד קעװַא
 ,רַאפעג ןיא זיא גנוריגער ןיימ ,המחלמ ַא ןָא-טייג ןסיורד - ,םיא
 ,ןציזגייא גיאור טשינ ןָאק ךיא .,ןיינ .עיצולָאװער יד ,דנַאלסור
 רעד ףױא שטָאכ זומ ךיא ,ןּבָאה ךימ ףרַאד ןעמ זַא ,ליפ ךיא
 ןּביוּהפיוא ךיז טװאורּפעג רעדיוװ טַאקָאװדַא רעד טָאה -- ,ןייז סָאג
 | ,לקנעּב ןופ

 :םערָא ןרַאפ ןטלַאהעג ןיוש םיא טָאה םעדייא רעד רָאנ
 רעד טָאה -- ,דניק ןייק טשינ טייז ,שטיװָאּפיסָא ןָאמָאלָאט --
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 סױרַא רָאנ טפור ריא -- ,ןָאט ןטסנרע ןַא ןיא טּביולרעד ךיז םעדייא

 טשינרָאג ןענָאק רימ ,ךיז ןטלַאה רעייא טימ ,ןשטנעמ ייּב קינַאּפ ַא
 .ךליו ַא זיא דנַאלסור ,ןסלער יד ןופ ּפָארַא זיא דנַאלסור ,ןוט

 רעד ףיוא ןּבעל וצ ןענרעל ךיז ןזומ רימ ןוא ,עלעזורַאק ענערָאװעג
 .ןָא ןבעג הצע ןַא ךיז ןלעװ ייז רעדָא ,עלעזורַאק רעגידנעיירד

 זיא ןַאד .ןּבעג טשינ הצע ןייק רָאג ךיז ןלעװו ייז רעדָא ,זנוא

 וליפַא ,ךַאז רעזנוא ןוט ריִמ ןפרַאד לייוורעד ,לווייט םוצ ץלַא

 ,ּפָא טשינ ןבעל סָאד ךיז טלעטש ףיש רעדנעייגרעטנוא ןַא ףיוא
 יו ,ןָאט רעטסנרע רענעדישטנַא רעד רעמ ןעועג זיא סע

 ןוא ןקָארשעגּפָא טַאקָאװדַא ןטמירַאּב םעד טָאה סָאװ ,רעטרעוו יד

 וצ ּפעלש ַא ןּבעגעג רע טָאה סעּכ רַאפ ,דניק ַא יו ,טגיאורַאּב

 .ּמֲִא ךיז ןופ טַאהעג רעירפ טָאה רע סָאװ ,לצעט-עוװַאק סָאד ךיז

 .ךאמ ַא טָאה רע ,עוװַאק ןסָאגעגנָא ךיז טעּפמיא טימ ןוא ,ןפרָאװעג

 :ןוטעג-םורּב ַא טָאה ןוא עיצַאנגיזער ןיא טנַאה רעד טימ ןוטעג

 רעֶּבָא ! רָאפ ךָאנ טייטש ריד סָאװ ,דנַאלסור םירָא ,ךַא --

 ןוטעג-פוז ןטשרע םעד טָאה רע ןוא -- ,ןגָאוטרעּביא רימ ןלעוו ץלַא

 7 ,לצעט-עוװַאק ןופ
 טלָאװ יז יו ,עמיטש ַא ןפורעגנָא םיא וצ ךיז טָאה ָאד רָאנ

 :לוטש רעד רעטניה ןופ רָאנ ,לשיט ןופ ןעמוקעג טשינ

 זַא ,שטיװָאּפיסָא ןָאמָאלָאס ,ןייז הדומ ךָאד טעװ ריא --

 ןַא רעכיג ליפ טייל יד טימ ךיז ןעמ טלָאװ םישזער ןטלַא םייּב
 | ,ןבעגעג הצע

 ךיז ןופ לצעט סָאד טקורעגקעװַא טָאה טָאקָאװדא רעד

 טגַאװעג טָאה סָאװ ,םעד טקוקעגנָא טָאה ,סעּכ ןגיטעּפמיא טימ

 ."םישזער רעטלַא רעד, :טרָאװ עכעלקערש עגיזָאדסָאד ןענָאמרעד וצ -

 טציא זיִּב טָאה סָאװ ,ןיקטָאּפַארַאק ריקנַאּב רעד ןעוועג זיא סע

 טציא זיּב טעטיזעװרענ ןייז ןיא טָאה טַאקָאװדַא רעד ,ןגיוושעג -
 טָאה ןעמ שטָאכ ,ןָאינַאּפמָאק סמעדייא ןייז טקרעמַאּב טשיגרָאג
 ןענָאמרעד םייּב ,טציא טשרע .טלעטשעגרָאפ סָאװ-רָאנ טשרע םיא

 ףיוא טלעטשעגנָא ןירעּפלַאה טָאה ,טרָאװ עכעלקערש עגיזָאדסָאד

 ,סורַא ענסנַאּפ עגידנעלקַאװ ,עגידנרעטיצ יד ןופ ןגיוא ענייז םיא

 ןַא ,עסַאמ ַא רָאנ ,שטנעמ ַא טשינ ןסעזעג זיא םיא רַאפ
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 ירעדיילק רעצרַאװש ַא ןיא ,עסַאמ- עגעסָאגעגנָא ,עכעלנעווַאּבמוא
 רעד .סעטרעּפמולעגמוא סעפע לשיט ןרעּביא טדערעג טָאה ,םרָאפ
 ,סױרַא עסַאמ רעד ןופ טשרעוצ ןײשרָאֿפ םוצ ןעמוקעג זיא ךיוּב
 ,ןשטנעמ םעד רַאפ ןגיױאווַאּב ךיז ןוא טלסיירטעג ךיז טָאה ךיוּב רעד
 ןגיזָאד םנופ ןּבעל סָאד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע ,רעמ ךָאנ
 טצעזַאּב ךיז טָאה ןוא םינּפ ןייז ןופ ןדנואוושרַאּפ זיא שטנעמ
 ןציז ןגיױא ענייז ןוא ,ךיוּב ןופ דנַאר-רעלעט ןסיורג םעד רעּביא
 ,ןּבירטעגרעּביא רשפא זיא סע ,ךיוּב ןיא רָאנ ,םינּפ ןיא טשינ
 םינּפ ןייז ,תמא זיא סָאד ,ןעלכיימש טנָאקעג טָאה ךיוּב ןייז רָאנ
 ןיא ,קעלפ רעגישיילפ ,רעכעלנױרּב ןיא ,טױט ןעוװעג זיא
 לומ ךיוּב ןייז זיא רַאּפרעד .ןוטעג סעּפע ךיז טָאה סע ןכלעוו
 .בייא ַאֵד ,שיפלַאװ ַא יו טרירּביו טָאה רע ,ןּבעל טימ ןעוועג

 עג טונימ ַא ,ךיז טעשטרָאקעג ָאד ,ןעגנַאגעגפיוא ָאד ,ןעגנַאגעג
 םנופ עיצַאוטיס רעד טיול ,ןרָאװעג גירעיורט טונימ ַא ,טלכיימש
 ,ןשטנעמ םעד ןופ ןעגנודניפמע יד טול ןוא טנעמָאמ

 ןטלַא, ןגעװ עזַארפ יד ןעגנערּבסױרַא םייּב ,טציא ךיוא
 זיא סָאװ ,גנַאלק ַא טימ טײלנַאּב ךיוּב רעד יז טָאה ,"םישזער
 סניקטָאּפַארַאק ןופ גנוגעװַאּב רעד ךרוד ןעמוקעגסױרַא טשינ
 ,ּבייל ןזָאלּבעגפױא ןייז ןופ גנורירּביו רעד ךרוד רָאנ ,ןּפיל

 םעד ןופ ןכַאל םעד ןיא טָאה טַאקָאװדַא רעטמירַאּב רעד = |
 שטנעמ רעד סָאװ ,גנוצעשגנירג עצנַאג יד טליפרעד ךיוּב סרעה
 | .םישזער םעיינ םוצ טָאה

 רע .ןגָארטרעּביא טנָאקעג טשינ טַאקָאװדַא רעד טָאה סָאד
 ,םישזער םעיינ ןרַאּפ ךעלטרָאװטנַארַאפטימ רַאפ ןטלַאהעג ךיז טָאה
 רעד, :טרָאװ ןטמירַאּב ןכָאנ ןטלַאהעג ךיז טָאה רע :רעמ ךָאנ
 ףעלטרָאװטנַארַאפ ןעװעג זיא רע ."ךיא ןיּב סָאד - טַאטש
 ןיא ןּבױהעגפיוא ךיז טָאה ןירעפלַאה .עיצולָאװער רעד רַאפ
 ןשיטעטַאּפ ַא ןיא טרעפטנעעגּפָא טָאה ןוא ךיוה רעצנַאג ןייז

 | י | :ןָאט
 טקניל ןופ טשינ ,ןריצָאװַארּפ ןענָאק טשינ זנוא טעװ רענייק --

 ,םישזער ןטלַא םעד ןופ ןדָאטעמ יד ןריפוצנייא ,סטכער ןופ טשינ ןוא
 טשינ לָאמנייק טעװ עיצולָאװער יד ןוא ! טיוט זיא םישזער רעטלַא רעד
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 ןדָאטעמ ןוא םיכרד ענייז טימ ןעמָאנ ןכייררָאלג ריא ןקעלפַאּב
 ,ןגרָאז ןיוש רימ ןלעװ רַאפרעד

 רעדייא רָאנ ,ןרעפטנערַאפ ןעמונעג ךיז טָאה ריקנַאּב רעד
 ךיוּב רעד ןיוש טָאה ,ליומ םנופ טרָאװ סָאד ןעמוקעגנָא זיא סע
 רעגיפיול ליפ ןעוועג זיא ךיוּב רעד ,ףיורעד טרינַאער טַאהעג
 סָאד .םינּפ םענעשָאלעגסױא ןטלַא ,ןטַאמ ןופ רעדניוושעג ןוא
 ןעמ זַא ,טייוו ױזַא זיא ,טכודעג טּפיוהרעּביא ךיז טָאה ,םינּפ
 עיצרָאּפָארּפ רעד טל ,זיא סע .ןעזרעד טנָאקעג םיוק סע טָאה
 זַא ,ןיילק יװַא ןעמוקעגסיוא רעּפרעק ןגיטלַאװג ,ןסיורג ןייז וצ
 ןעמוקעג ןענעז ןגָאמ ןייז ןופ .ןעזעגנָא םיוק עקַאט סע טָאה ןעמ
 ןטלַאהרַאפ ןענעז עכלעוו ,רעטרעװ עכעלדנעטשרַאפמוא סעּפע
 עג טָאה רע סָאװ ,סָאד רָאנ ,םעטָא ןרעווש ןייז ךרוד ןרָאװעג
 םעד ןופ ןעגנוגעװַאּב יד ךרוד טגָאזעג רע טָאה ,ןגָאז טלָאװ
 ,סָאד םירָאװ ,גיסַאּפ רעמ ןעוועג ךיוא זיא סע ןוא ,ןדלַאפ סכיוּב
 ןעמ טָאה ,ןרעפטנע וצ טַאהעג טָאה ריקנַאּב רעקיד רעד סָאװ
 *עג ַא טימ רעסעּב ךָאנ ,רעטרעוו טימ ןגָאזסױרַא טנָאקעג טשינ
 רעלעט רעגידנַאר-טיירּב ןייז טָאה םעד וצ ןוא ,לכיימש ןלופ-ןעקנַאד
 | ,טגיוטעג גיטרַאסיורג

 יװ ןעגנַאגעגנָא לעטָאה םעד ןיא ןּבעל סָאד ןזיא לייוורעד
 גנוגעווַאּב ערעסערג ליפ ַא ןעװעג ןיא טנייה םירָאװ ,ךעלנייוועג
 ,גָאט ןרעדנַא ןדעי יו ,טייקגיטעט-לעטָאה ערעטבעלַאּב ליפ ַא ןוא
 ןרַאפ ,ןסיורד .עװקסָאמ ןיא ןעמוקעננָא ךָאנ ןענעז ןענַאּב יד
 ןטלַאהעג ןּבָאה ,ץַאלּפ-רעטַאעט ןכעלגעווַאּב ,ןטיירּב ןפיוא ,לעטָאה
 ןופ טריפעג ,סעקשזָארד עטנַאּפשעגנײא ןעשזדנעּפנָא ןייא ןיא
 קעּפעג ןוא טסעג טימ ,דרעפ עקרַאטש עגיצנַאלג-ץרַאװש ,ערעווש
 | ,ןלַאוקָאװ יד ןופ

 .רענ יד ןוא ,ןעגנוטייצ יד ןופ סעיינ עדנעגיאורמואַאּב יד
 ןסַאג יד ןיא טשרעהעג ריא בילוצ טָאה סָאװ ,גנומיטש עשאיעוו
 עגיאור עגינייא ףיוא קערש ַא ןפרָאװעגנָא ןּבָאה ,עװקסָאמ ןופ
 ןיא ןגיוצעגקירוצ טּבעלעג ןּבָאה עכלעוו ,םיטַאּבעלַאּב רעװקסָאמ
 ."סעקַאינּבָאסָא) ערעייז

 ןעגנוניואוו ערעייז טַאהעג ןּבָאה עכלעוו ,ייז ןופ עגינייא
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 גיטיונ רַאפ ןענופעג ןּבָאה ,ןלַאטרַאװק-רעטעּברַא יד וצ טנעָאנ
 וצ -- ןליטשנייא ךיז טעװ סע זיּב - געט עגיאורמוא רָאּפ יד ףיוא
 שטָאב ,לעטָאה ןיא ןרָאפוצרעּבירַא ןוא הטנעצ םוצ רעטנענ ןייז
 רעניזָאדרעד רַאפ ןעװעג טשינ טנורג ןייק גיפיולרָאפ זיא סע
 ןעגנַאלק ענעגיולפעג-טשינ ןוא ענעגיוטשעג-טשינ ץוח ַא .טעטיזעוורענ
 ףיוא סעכעלנייוועגמוא ןייק ןעמ טָאה ,תועידי עגיטפַאהלפייווצ ןוא
 ןעועגנָא טשינ ןסָאג רעװקסָאמ יד

 יד ןיא עקַאט .,ךעלנייוועג יו ,ןענגַאגעגנָא זיא ןבעל סָאד
 .עג טשיג ךיז ןטפעשעג עסיורג יד ןּבָאה גָאט ןופ ןהעש עטשרע
 רעּבלעוועג ערעדנַא זַא ,ןעזעג טָאה ןעמ זַא רָאנ .ןענעפע וצ טלייא
 ַאֹּב יד ןוא ,ןריט יד טכַאמעגפיוא ךיוא ןעמ טָאה ,ךיז ןענעפע

 .עטּבעלַאּב רעמ ַא ןרָאװעג זיא גנוגעוו = |

 טימ לעטָאה םנופ רעטלַאװרַאפ רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 עליפ יד ןגָאלשוצּפָא ןוט וצ ליפ טַאהעג ןּבָאה רעפלעהוצ ענייז
 ןטלופעגרעביא ןיוש םעד ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןּבָאה עכלעוו ,טסעג-
 רעדָא ,עבושח ענעי רַאפ ץַאלּפ ןגרַאק ןפַאש וצ ןוא ,לעטָאה
 עלַא ןקישקעװַא טנָאקעג טשינ טָאה ןעמ סָאװ ,ןדנוק עטלַא

 ,ןעמיטש ערעכעה טימ טדערעג ןּבָאה ןוא זעוורעגנ ןעוועג ןענעז |
 ,טגעמַארעּפמעט ןטּבעלַאּב רעמ -טימ ,ךעלגייוועג יו

 יד ןיא טרעדעפעג ךיז טָאה רעילַאװַאק רעשיגרענע ןַא
 טעקוּבךעמולּב ַא טימ לעטָאה םנופ רָאטנַאק םוצ ןהעש עגיאירפ
 ןױה ןצנַאג ןיא רָאנ .עמַאד ַא ףױא סעּפע טגערפעג טָאה ןוא
 רעד .ןעמָאנ ַאזַא טימ עמַאד ַא ןעניפעג טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה
 .רַאטּפָא טזָאלעג טשינ ךיז טָאה רעילַאװַאק רעלופטנעמַארעּפמעט
 טנַאה ןייא ןיא קנַאלּב ןשיּפַארגעלעט ַא טימ ,גָאזּפָא ןַא טימ ןגיט
 טימ טרעדָאפעג רע טָאה ,רעטייווצ רעד ןיא טעקוּבןעמולּב םעד ןוא
 ,ןעזעגסױא טָאה סע ןוא ,'םַאדַאמ, יד עמיטש רעגעביוהרעד ַא
 .ןסעגעגפיוא יז ןּבָאה רעציזַאּב-לעטָאה יד ְךָאנ ,שרעדנַא טשינ זַא
 יד ןיא גידנכוז ,טציוושעג ןּבָאה עטלעטשעננָא-לעטָאה יד = |
 ןפיול ןייא ןיא ןטלַאװעג ןּבָאה רענידַאּב יד ,רעכיּב-סגנודלעמ
 ןכוז וצ פערט עטגעלַאב ךיּפעט טימ יד רעּביא ּפָארַא-ןוא-ףױרַא
 ןעמָאנ ןכעלנע ןַא רעדָא םעד טימ םַאדַאמ יד
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 יַארעּפמעט םעד ןופ עמיטש עטּבעלַאּב יד טָאה לייוורעד
 ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ךיז וצ ןגיוצעגוצ רעילַאװַאק ןלופטנעמ
 ןעז וצ גנַאלרַאפ ןייז טריטנעצקַא טָאה רע םירָאװ ,עגימורַא יד
 ןוא עמיטש ןייז טימ ןױלּב רָאנ טשינ ,םַאדָאמ עדנפערטַאג יד
 רע רָאנ ,טנַאה רעד ןיא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,עמַארגעלעט
 טקוקעגסױרַא ןּבָאה סָאװ ,ןעמולּב יד טצונַאּב ייברעד ךיוא טָאה
 זַא ,ארומ ןבָאה סָאװ ,ךעלעגייפ יו ,טעקוּב םנופ ענעקָארשרעד
 ױזַא ,ךעּבענ ,עקַאט זיא דנע רעייז ןוא ..ףוס רעייז טמוק טציא
 רעילַאװַאק רעטנַאגעלע רעד טָאה ,דלודעג ןייז גידנרילרַאפ ,ןעוועג
 טימ יװ ,רָאטנַאק ןפיוא ןעמולּב יד טימ ןגָאלש וצ ןּבױהעגנָא
 | ,,,תונעשוה

 :ערדנַא ליסַאװ ןעמוקעגנָא טציא ךיוא זיא ןַאּב רעד .ןופ
 --עװקסָאמ ןייק טיײלגַאּב ןּבָאה רימ ןעמעוו ,רישזַאסַאּפ רעד ,שטיוועי
 ,רענעפָאלשעגסיױוא-טשינ ַא ,רעטרעטיצרעד ַא ,רענעקָארשרעד ַא
 ךיז רע טָאה ,טײרגעגנָא ןעוועג טשינ טיא רַאפ זיא רעמיצ ןייק
 ןטיינעגנייא קַאז םניא ,םענעצלַאזעגנייא םעד ףיוא טצעזעגקעװַא
 ןטערטּפָא טשינ טעװ רע ןַא ,טגָאזעג ןוא ,רָאטנַאק םייּב ריזח
 טשיג טעװ ןעמ זיּב ,טכַאנ-רעּביא ןציז ןּביילּב שטָאכ ,ןענַאד ןופ
 .ָאק ןיא שטָאכ ,רעמיצ-דָאֹּבַא ןיא טעּב ַא םיא רַאט ןלעטשפיוא
 .עג םיא רַאפ ךיז טָאה ךעלדנע ,סנייא-ץלַא םיא זיא סע .,רָאדיר
 .ניא ןטימ טלקעפעגרעּביא םיא טָאה ןעמ ואוו ,לקניוו ַא ןענופ
 םירָאװ ,ךיוא גידנעווטיונ ןעוועג זיא סע ןוא) ריזח םענעצלַאזעג

 ...ןרעה טזָאלעג ןיוש ךיז טָאה קַאז ןטיינעגנייא םעד ןופ
 ,לויטש עטצופענּפָא-גידלקניפ ןיא ,םירהוס רעװקסָאמ יד

 ןָא רעדמעה עשיסור עטלּפענקרַאפ ףיוא ?סטרעּבלַא-ץגירפ , טימ
 -וא-יהַא טגעװַאּב ךיז טירט ערעווש טימ ןּבָאה ,רעכיט-זלַאה
 טליפעג ךיז ןּבָאה סע עכלעוו ןופ ,ןעיורפ עגיטפַאהלפייווצ ,קירוצ
 ןכילשעגכרוד ךיז ןּבָאה ,תוחיר-ןעמופרַאּפ עקרַאטש עטרעפעפעג
 ןוא ןַארָאטסער ןופ ךעלשיט עטצעזַאּב רענעמ טימ יד ךרוד
 ךיור סנקלָאװ ןגָארטעג ךיז ןּבָאה סע ןענַאװ ןופ ,עלַאה:עּפַאק
 רעטמיראװעגנָא ןופ ןעמיטש ערוּכיש ,ןרַאגיצ ןוא ןטערַאגיצ ןופ
 ."עקדָאװ, רעשיסור
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 ןענעז רעכיטרַאפ עסייוו ןוא רעדמעה עסייוו ןיא סרענלעק
 ןוא ןַארָאטסער םוצ טעפוּב ןופ ןפָאלעג ןצַאט עטגיילַאג טימ

 ןגרָאמירפ ַא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה סע :טרָאװ ןייא טימ ,קירוצ

 טּבעלַאּב רעמ ךָאנ רָאנ ,ןרעדנַא ןדעי ןיא יװ ,לעטָאה םעד ןיא
 זַא ,ןּבױלג טלָאװעג טשינ ךיז טָאה סע ,ןרעדנַא ןדעי ןיא יו

 עשיסור סָאד ןלעטשּפָא ןָאק עכלעוו ,טכַאמ עשיזיפ ַא ָאד זיא סע

 עניטור רעכעלנייוועג ןייז .טימ ןסָאגעגנײרַא ךיז טָאה סָאװ ,ןּבעל

 יגָאט-טסּברַאה ןגינוז םענייש ךעלנייװעגרעסיוא ,ןשירפ םעד ןיא

 רעד ןופ טכַארּבעג ןּבָאה ןעננוטייצ יד סָאװ ,סעיינ יד

 ירעיױא ןופ ןגָארטעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,תועידי יד ,טָאטשטּפױה

 ןרעגָאיצולָאװער ןגעװ ,זיוה ןשירָאטַאנרעּבוג ןגעוו רעיוא-וצ

 ןעשעג סָאװ ,ןכַאז יו ןזיװעגסױרַא ךיז ןּבָאה ,טעטימָאק-סגירק

 לעטָאה םנופ ןּבעל ןטימ ןּבָאה ןוא הנידמ רערעדנַא ןַא ןיא סעּפע

 ,טשיג תוכייש םוש ןייק
 ,ןכרָאה טלָאװעג ךימ טלָאװ גנוריגער עשירָאזיװָארּפ יד זַא --

 ןלעװ ייז סָאװ ,ןעז רימָאל ,טכַאמ יד ןבעגרעּביא ייז יז טלָאװ

 ?ןואריפ ןייק ןטלַאה ןענָאק טשינ ךָאד ךיז ןלעװ ייז ,ןוטפיוא

 ײרימ וצ ןעמוקעגוצ זיא רעטרעוו עגיזָאדיד טימ -- .העש גיצנָאװצ

 ןגיוצעגוצ ךיוא זיא רעכלעוו ,ןירַאמזָאר רחוס-ייט רעד לשיט סניק

 ,גנולמַאזרַאפ רעגיטנייה רעד וצ ןרָאװעג -
 .טמעקענסיוא ,טלטרעצעגסיוא ,ןפָאלשעגסיוא ןעוועג זיא רע

 רע .ןוט-ײװ טזָאלעג טשינ ךיז רע טָאה ,טייהניואוועג ןייז ךָאנ

 ןעמענ וצ טשינ, טָאּבעג סרָאטקָאד םעד טיהעגּפָא שיטנַאדעּפ טָאה

 ,"ןצרַאה םוצ ךיז
 יװ ,גנוגערפיוא ןָא טדערעג רע טָאה רעטרעוװ עגיזָאדיד

 ליּברעד ךיז טָאה רע .טשינ תוכייש ןייק םיא וצ טָאה סָאװ ,ךַאז ַא

 ,ןוטעג.ייוו טשינ
 רָאטנַאק-טּפױה ןייז .טכייל סע זיא םיא ,ןגָאז סע ןָאק רע --

 רע טלַאה ןלַאטיּפַאק יד ,ןָאדנָאל ןייק ןגָארטעגרעּביא רע טָאה

 .עניכ ןיא - טסקַאװ ייט ןייז ןוא קנעּב רענַאקירעמַא יד ןיא

 .ָאד זיא ןּבעל רעזנוא ,ץלַא ָאד ןּבָאה רימ רעּבָא
 .טּפַאלקעג טַאקָאװדַא רעד ךיז טָאה -- !דנַאלסור רעזנוא --

 ,3 ,עווקסָאמ ,טַא
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 .ןוא-ריפ -- ,גנוּבעלַאּב טימ טדערעג רעדיוו ןוא ןיירַא ץרַאה ןיא
 גיצנָאװצ-וא.ריפ יד ןיא רעֹּבָא - רע טגָאז ,העש גיצנָאװצ
 | ,דנַאלסור ןופ ןכַאמ-לּת ַא יז ןלעװ העש

 זיא ךיז ןכָאק וצ ןוא ,ייּברעד טשינ ךָאנ טלַאה סע -
 ןיא לייוורעד -- .טנָאמרעד רעדיוו ןיקרימ טָאה -- ,סָאװ ָאטשינ
 ךיוא ןענעז טעטש יד ןיא ןענָאינרַאג יד ןוא ,טנָארפ ַא ָאד ךָאנ
 ,רעּבעל רעייא עילַאק ךיז ריא טכַאמ לייוורעד ,קרַאטש גונעג ךָאנ
 ,שטיװָאּפיסָא ןָאמָאלָאפ

 ןפורעגסױרַא שיפַארגעלעט טָאה ַאװָאלָאגטַאטש רעד --
 ןלָאז ייז זַא ,עינרעּבוג רעװקטָאמ ןופ ןעגנוטלַאװרַאֿפ-טָאטש עלַא

 ,טנָארפ ןופ ןעייג .ןקַאזָאק ןענָאלַאשע .עװקסָאמ ןגידייטרַאּפ ןעמוק
 טעװ עיוטנַאװַא עצנַאג יד .,ןפורעגסױרַא ייז טָאה יקסנערעק
 | ,ןגידנע דלַאּב ךיז

 - ?העידי עגיזָאדיד ריא טסייוו ןענַאװ ןופ ,ןַאמרעגנוי --
 .טנַאגעלע ןַא לּברא םייּב טּפַאכעגנָא טַאקָאװדַא רעד טָאה
 רעטרעװ עטנָאמרעד ןּבױא יד טָאה סָאװ ,ןַאמרעגנוי ןטעדיילקעג
 ןַאמנעגנוי םעד ןופ ,שיט סניקרימ ןטלַא םעד וצ ןפרָאװעגנײרַא
 ,יורפ ַא ןופ יװ תוחיר-ןעמופרַאּפ ןגָארטעג ךיז ןּכָאה

 ןָאמָאלָאס רעטרערַאפ ,טסָאּפ ענעגייא ,דוס ַא זיא סָאד --
 ןגיד תודוס ַא טימ ןַאמרעגנוי רעד ּפָא:טרעפטנע -- ,שטיװָאּפיסָא
 ,לגענ עטגעלפעג ענייז ףיוא קוק

 טשינ ,ךיז טרעדנואוו ?ןעמָאנ ןיימ ריא טסייוו ןענַאװ ןופ -- י
 טרעװ רע סָאװ ,םעד רעּביא טַאקָאװדַא רעד ,טייקנדירפוצ ןָא
 ,טנעקרעד

 רעייא טשינ ןָאק רע ,טשינ רעדנואוו ןייק זיא סָאד --
 ?שטיװָאּפיסָא ןָאמָאלָאס ,דגַאלסור ןיא ןעמָאנ

 ןרעפטנעוצּפָא טַאהעג טייצ ךָאנ טָאה טַאקָאװדַא רעד רעדייא ךָאנ
 טָאה רע סָאװ ,חורתחנ ןרַאפ ןַאמנגני םעד סמענעגנָא סעּפע
 ףרוד לּברַא םייּב ןרָאװעג ןגױצעגּפָא רע ןיא ,ןוטעגנָא םיא
 ; טנַאה רעקרַאטש סגיקרימ ןופ יצ ןשינרענע ןַא

 ,ּפָא םיא טזָאל --
 .םעדייא ןייז טרעדנואוורַאפ טקוקעגנָא טָאה טַאקָאװדַא רעד
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 ןָאק ךיא ,ןעמוקיץונוצ רעייז ךייא ןלעװ תועידי עניימ --
 ןַאמרעגני רעד טָאה -- ,שטיוװָאמייח לאירבג ,ןרעכיזרַאפ - ךייא/
 .ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ זיא ןוא טרעפטנעעגּפָא דניוושעג

 ,טריּפמשרעד טָאה רע ,"ץעדָאלָאמ, עקשימ ךָאד זיא סָאד --
 ,"רגַאלסור-יינ , ןופ גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג יד ּפָא ָאד ןטלַאה רימ זַא
 -- ,ןפלעה טשינרָאג רעּבָא םיא טעוו סע ,ןעמוקעגכָאנ זנוא רע זיא
 רעד ,ןטיירגוצוצ ךיז טייצ זיא ,סלַאפנדעי -- ,טגָאזעג ןיקרימ טָאה
 | ,ךיז טקור רעגייז

 ?גגולמַאורַאֿפ יד ןטלַאהוצּפָא עקַאט ךָאנ טקנעד ריא -
 ןייא -- .טַאקָאװדַא רעד ךיז טרעדנואוו -- ?טייצ ; ַאזַא ןןיא  ,טציא
 | ,ײּברעד ןייז טשינ טעוו ץרַאה ןיימ ,טסייוו טָאג

 .רעד ךייא ןופ ןוא ,טייצ ַאזַא ןיא אקווד ,טציא אקווד - = |
 ,שטיװָאּפיסָא ןָאמָאלָאס ,טרָאװ גיטפערק ַא ןרעה וצ רימ ןטרַאוו
 .טרָאװטנַארַאפ ןגיזָאדמעד ןיא טנעה ערעזנוא ןקרַאטש לָאז סָאװ
 ,טנעמָאמ ןכעל

 ַאוַא ןיא אקוד ,טציא אקווד .טכער ריא טָאה רשפא - |
 ןפױא יו רעגיצניו טשינ ,ןּבָאה ָאד זנוא ףרַאד דנַאלסור ,טייצ
 רעד םורפ טגָאזעג טָאה - ,ןדַאקירַאּב יד ףיוא ןוא טנָארפ
 ,טַאקָאװדַא

 רעמיצ ןייז ןיא קעװַא ןיא ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רע
 רעגיטכיו רֶעֵד ףױא טירטסױרַא ןכעלרעייפ ןרַאפ ךיז ןטיירגוצ
 ,טפַאשלעזעג רעד ןופ גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג

 ןדנומראפ טנעָאנ ןָאזרעּפ ןייז טָאה טַאקָאװדַא רעד טייצ
 ןיז ףױא טכיװעג ליפ רע טגײײל ,םישזער םעינ םעד טימ
 סא םיא טמוק סע ןעװ ,טפיוהרעּביא .ןעזסיוא ןכעלרעסיוא
 ןייז טימ תוכייש ןיא טייקכעלטנפע רעד ןיא ןטערטוצסיורַא
 רע .טייקניטעט רעכעלטפַאשלעזעג ןייז טימ רעדָא ,עיסעפָארּפ
 שרעדנַא ןַא יו ,לגיּפש םייּב רעגנעל ןענַאטשעג טנייה זיא
 רָאה יד ךיז טמעקרַאפ ןוא ןָאלָאקעדָא טימ ךיז ןסָאגַאּב ,לָאמ
 ,טמָא ןכיוה ןייז ןופ ןכייצ םעד ןוטעגניײרַא טָאה רע .ןּביױא םוצ
 ןופ עּפַאלק רעד ןיא ,םישזער םעיינ ןיא טמענרַאפ רע סָאװ
 . ,טרָאװ לַאינעג ַא ןלאפעגנייא םיא זיא סע .קָאר ןצר ַאװש ןייז
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 ,גצנונּפערעד עכעלרעייפ עגיטנייה יד ןּבײהנָא לָאז רע ןכלעוו טימ
 רעציזרָאפ ַא סָאװ ,טרָאװ עטנַאקַאּב עּבלעזסָאד ןצונַאּב טעװ רע
 ףָאנ רעמַאק רעד ןיא טגָאזעג טָאה טנעמַאלרַאּפ ןשיזיוצנַארפ ןופ
 יי ;טַאטנעטַא ןשיטסיכרַאנַא ןַא

 ,"רעטייו טרעיד גנוציז יד ,ןרעה עניימ,
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 3 לטיּפַאק

 הבית סחנ
 רעטמירַאּב רעד טָאה לָאמ סָאד זַא ,ןעוועג הדומ ןּבָאה על

 ףיוא עדער רעגידנעמַאלפ ןייז טימ ןפָארטרעּביא ןיילַא ךיז טַאקָאװדַא
 ןופ גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג רעד ןופ גנונעפערעד רעכעלרעייפ רעד
 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנולמַאזרַאפ יד ,"דנַאלסור-יינ , טפַאשלעזעג רעד
 ,רעגייז ַא ףלעווצ טקנוּפ ,"לָאּפָארטעמ , לעטָאה ןופ לַאז-רָאמרַאמ
 ןוא טייצ רעגיאורמוא רעד ףיוא טקוקעג טשינ ,טונימ רעד וצ
 ,טָאטשטּפױה רעד ןופ ןעמוקעגנָא ןענעז סָאװ ,תועידי יד ףיוא

 ;ךיוא גנולמַאזרַאפ עדנצנעלג ַא ןעוועג עקַאט זיא סע ןוא
 ץנַאניפ רעשיסור רעד ןופ רעריפ ענעעזעגנָא ,ּפעק-ןּפרַאק עמַאס
 עטנַאקַאּב זנוא יד ץוח ַא ,ןעװעג ןענעז סע .עירטסודניא ןוא
 רעסיורג רעד ךיוא ,ייט רעד ןופ ןירַאמזָאר יװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ
 .רָאפ רעד - טלעוװ-ץנַאניפ רעד ןופ ןוא ,ןיײטשדלָאג רחוס-טפַאנ
 ןוא ,ןיקטָאּפַארַאק ריקנַאּב רעד ,"קנַאּב יקסעשטרעמָאק ,, ןופ רעציז
 .ןענָאזמיײח טימ ווָאװּברַא -- קנַאּביחרזמ רעד ןופ

 סָאװ ,ןכייצ ןטימ טריצעגסיוא ,טַאקָאװדַא רעטמירַאּב רעד
 וצ םיא טגיטכערַאּב םישזער םעיינ םעד ןיא טמַא רעכיוה ןייז
 .סיוא ערעדנַא ךָאנ טימ ןוא ,קָאר ןייז ןומ ץַאל ןיא ,ןגָארט
 ןעמ ,ןָאט ןלעיציפָא-בלַאה ַא ןיא טדערעג טָאה ,ןעגנונכייצ
 רע שטָאכ ."ןויירק עדנּבעגסָאמ, יד ןופ ןעמָאנ ןיא ,ןגָאז ןָאק
 ןיא ךיז טָאה רע יוװ ןרָאװעג טגַארטּפױאַאּב טשינ וצרעד זיא
 ןשרעה סָאװ . ,ןעגנומיטש יד טיול רעּבָא ,ןעוועג הדומ ןיילַא םעד
 טקעריד ןרָאװעג טרימרָאפניא זיא רע יװ טול ,ןזיירק ענעי ןיא
 טכער סָאד ןעמונעג ךיז רע טָאה ,עלעוק רעטשרע רעד ןופ
 ,ןפורַאּב וצ ייז ףיוא ךיז

 יַאֹּב םעגעי טימ עקַאט רע טָאה עדער ןייז ןבױהעגנָא
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 יד  :טגעמַאלרַאּפ ןשיזיוצנַארפ ןגילָאמַא םעד ןופ ךווּפש ןטמיר
 ,ןטייצ ערעווש יד ןיא ,טציא אקוד ."רעטייוו ןָא-טייג גנוציִז
 ןיא ןסיורד טַאדלָאס רעד ,ןטסָאּפ ןייז ףיוא יירטעג ןייטש רעדעי זומ,
 ןופ ךַאװ רעד ףיוא - רעלעירטסודניא ןוא טסיסנַאניּפרעד ןוא ,דלעּפ

 עטלמַאזרַאפ יד טָאה רע ,טרָאװ ןייא טימ ."ןטערעטניא עשיסור יד
 ןופ בוח רעשיטָאירטַאּפ ַא רָאפ-טײטש ייז רַאפ ןַא ,טגייצרעּביא

 עירטסודניא עשיסור יד ןעװעטַארוצסױרַא : טייקגיטכיוו רעטשרע רעד

 יז טָאה םישזער רעשירַאצ רעד ןכלעוו וצ ,לַאטיּפַאק ןדמערפ ןופ

 יד ייז רַאפ טייטש סע ןוא .טפיוקרַאֿפ גידתונמחרּבמוא ױזַא
 ןסַאמ עשיסור עטיירּב יד ןעיצוצוצ ,עּבַאגפיוא ערעגָאיצולָאװער
 !דנַאל ןופ ןּבעלפיוא ןלעירטסודניא םוצ

 טימ ,דרע רעשיסור רעד ןופ רעמיטכייר יד ןיירַא:טגנערּב,
 .סיױוא רע טָאה - "!ןעקנַאשַאּב ונוא ןּבָאה רוטַאנ ןוא טָאג עכלעוו
 *ַאֹּב יד ןופ טפַאנ םעד  ןיירצ.טגנערּב , - .סָאטַאּפ טימ ןפורעג

 סָאד ,ןײסַאּפ רעגָארָאװירק ןופ ןזייא סָאד ,רעדלעפ רעוק

 ,םעד ךרוד ,ןּבוטש עשיסור עמיהָא יד ןיא -- לַאקיַאּב ןופ רעּבליז
 יָארּפ יד טימ ןסַאמ יד טימ ןלייט ךעלרעדירּב ךייא סעװ ריא סָאװ

 .גיירַא ןלעוװ ןעגנומענרעטנוא יד ןופ סעיצקַא יד סָאװ ,ןטיפ

 סָאד ,ןסָאנ יד ןיא ףמאק-רעדירב רעד ןרעהפיוא טעװ ,ןעגנערּב

 לגנַארעג ןגנַאלתורוד םעד ןליטש וצ געװ רעגיצנייא רעד זיא

 !םוילַאיצָאס רעזנוא זיא סָאד .טעּברא ןוא לַאסיּפַאק ןשיווצ

 ןירעפיולרָאפ ַא ןייז ףרַאד יז ,ליּפשייּב א רַאפ ןעניד ףרַאד דנַאלסור

 .ּמָא טָאה דנַאלסור יװ ױזַא טקנוּפ ןוא ,טיּבעג ןגיזָאדמעד ףיוא

 יֵּמֲא ךיױא יז זומ ,הכולמ רעד ןיא טפַאשרעה-ןײלַא יד טפַאשעג
 .יוירפ סיוא .עירטסודניא רעד ןיא טפַאשרעה-ןײלַא יד ןפַאש

 - ?!עירטסודניא רעד ןופ קילכוטער ַא ןפַאשַאּב רימ !סעיגעל
 .סָאטַאּפ ןכעלנייוועגרעסיוא ןַא טימ טגידנערַאפ רע טָאה

 ןרָאװעג טרעטסיײגַאּב ױזַא ןענעז ,טגָאזעג יו ,עטלמַאזרַאּפ יד

 ןּביױהעגנָא ךיז ןּבָאה ייז זַא ,עדער סטַאקָאװדַא ןטמירַאּב םעד ןופ
 .סודניא ןפיוא ןטַאדלַאס ערענָאיצולָאװער יו טעמּכ ןטכַארטַאּב וצ
 גנודנירג רעד רַאפ ןעמונעג ךיז ןּכָאה ייז ןוא - דלעפ ןלעירט

 ןפרַאװאוצסױרַא עכאגפיוא יד ןּבָאה לָאז סָאװ ,טפַאשלעזעג רעד ןופ
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 רעד ןופ סעיצקַא לעּבוה ןענָאילימ רעטרעדנוה רַאפ קרַאמ ןפיוא
 טעּברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז ןּבָאה ייז ,עירטסודניא רעשיסור
 ,ַאזַא טימ ,טייקנעבעגרעּביא ַאזַא טימ ,גנורעטסיײנַאּב  ַאזַא טימ
 טשינ רָאג ךיז טלָאװ סע יוװ ,זַאטסקע ןגילייה ,ןגָאז ןעמ ןָאק
 רענייא-רעדעי .גנומענרעטנוא רעטַאווירּפ ַא ןגעוו טלדנַאהעג ןעוועג
 טייטש סָאװ ,עיסימ רעגילייה רעד טימ ןרָאװעג ןעמונעגכרוד זיא
 ןופ ךיז ןגָאזצּפָא ןעמונעגרָאפ טסעפ ךיז טָאה ןוא ,רָאּפ םיא
 טימ גנורעקלעפַאב רעד טימ ןלייט ךיז רָאנ ,ןליצ עשיטסיאָאגע
 .קלָאפ ןיא סעיצקַא עגיליּב ןטיײרּפשרַאפ ךרוד ,רעמיטכייר יד

 עשיטסַאיוטנע סָאד ןרָאװעג ןשָאלעגסױא טשינ זיא ךָאנ
 טַאקָאװדַא םעד ןופ רעטרעװ עדנעילג יד סָאװ ,ןשטַאּפטנַאה
 .ַאֹפ ןעמענ טלָאװעג טשרע טָאה ןעמ ןוא ,ןפורעגסױרַא ןּבָאה
 ,רעטרעוו סטַאקָאװדַא םעד ןּבעל ןיא ןריפוצסיוא ױזַא יו ,ןטכַארט
 טרעהרעד ךיז ןּבָאה ,ץַאלּפרעטַאעט םעד ןופ ,ןסיורד ןופ ןעוו
 ןיא ןלַאפעג ןענעז ןליק עטשרע יד ,ןסקיּב ןופ ןסָאש עמַאזנייא
 ןעייטש סָאװ ,ךעלמיכאלמ עלופטכַארּפ יד ןופ ןסעזעג עטעפ יד
 .ןענורּב-ַאקָאקָאר ןרַאּברעדנואו םעד םורַא ץַאלּפ ןפיוא ןסיורדניא

 . אטיוה יד סָאװ ,ןסָאש עטשרע יד ןעוועג ןענעז סע
 .ּפָא ןּבָאה טעטימָאק-סגירק ןרענָאיצולָאװער םעד ןופ ןטסידרַאוװג
 ןּפטכרַאפ וצ זיוה ןשירָאטַאנרעּבוג ןופ ךיז גידנזָאלסױרַא ,ןּגעגעג
 יד ֹוש ,רטנעצ ןיא טזָאלעג טציא ךיז ןּבָאה ייז .ןענָאיאר
 ,ןטכינרַאפ וצ ייז ידּכ ,ןעגנוטייצ עזַאושזרוּב יד ןופ סעיצקַאדער

 טשינ ךָאנ ןיא טעטימָאק-סגנוגידייטרַאפ רעטריזינַאגרָא ןייק
 ,ץילימ עשיטָאטש יד טקישעגסיֹורַא ַאװָאלָאג-טָאטש רעד טָאה .ןעוועג
 .ןגָאלשוצּפָא ייז ,לוש-סגירק רעד ןופ סרעקנוי טימ טקרַאטשרַאּפ

 ןכלעוו ,ץַאלּפרעטַאעט ןפיוא טננעגַאּב ךיז ןּבָאה יײז
 נָא ךיז טָאה סע ןוא ,ןצעזַאּב טלָאװעג ןבָאה םידדצ עדייצ
 ,יירעסיש ַא ןּביוהעג

 רעד ןיא רענוד ַא יװ ןפָארטעג ןּבָאה ןסָאש עטשרע יד |
 סָאװ רַאפ ןעוועג טשינ ,ךעלטנגייא ,זיא סע שטָאכ ,גנולמַאזרַאּפ
 ,ןקערש וצ ךיז

 טציילפרשפ עיצולָאװער-רַאורּבעּפ רעד טניז זיא עווקסָאמ
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 ןופ ןגיוצעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןטַאדלָאס 'שדליו, ןופ ןרָאװעג

 =80 ןופ ענעּבירשעגסױא ,ןוורעזער-רעטילימ יד ןופ ,טנָארּפ

 .דנַאלסור ןופ רטנעצ ןיא ,רעלעט
 ןטלַאהוצקירוצ דנַאטשמיא ןעוועג טשינ זיא החוּכ םוש ןייק

 ןענעז סָאװ ,ןטַאדלָאס ללכּב ןוא ןריטרעזעד ןופ םָארטש םעד
 יװ ןלעטשּפָא טנעמעג ןענאּב יד ךיז ןּבָאה .עוװקסָאמ ןרָאפעגכרוד

 .קירוצ טנַאקעג טשינ ץלַא יז ןֹבָאה ,טָאטש רעד רעטניה טייו

 עלעמַאמ} יד ןעו וצ ןטַאדלָאס יד ןופ קשח םעד ןטלַאה

 טָאה ץלַא .ןקעטש ןּבילּבעג ןיוש ןטרָאד ןענעז ייז ןוא ,?עװקסָאמ -
 עװקסָאמ יװ רָאנ .ןסָאשעג טָאה ץלַא ןוא ןרעװלָאװער טַאהעג

  פמַאזניײא יד ןּבָאה ,ןסיש םוצ טנױאװעגוצ ןעװעג טשינ זיא

 סָאװ ,גנומיטש רעזעוורעג רעד ייּב ,ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ,ןּפלַאז

 רעד ייּב ךױא ,ךיז טײטשרַאּפ ,וא ,טָאטש ןיא טשרעהעג סָאה

 | ,קיגַאּפ ַא ןפורעגסױרַא ,גנולמַאזרַאּפ
 סטַאקָאװדַא םעד ןופ טייקגידרעייפ רעד ףיוא גידגקוק טשינ

 וצ ןצנַאגניא דנַאטשמיא ןעוועג טשינ ךָאד ייז ןענעז ,רעטרעוו

 .טּבעל ןעמ טייצ רעכלעוו ןיא ,ןסעגרַאפ ןכַאמ וצ ןוא ןגיאורַאּב

 גישיור ױזַא ןּבָאה סָאװ ,ץַאלפ.רעטַאעט ןפיוא ןסָאש יד ןּבָאה

 "סירַא ,לַאז ןופ רעטסנעפ עגיּבױש:סיורג יד ךרוד טכליהעגּפָא |

 רעד טָאה םניחּב .עטלמַאורַאפ יד ןשיווצ גנוריװרַאפ ַא ןפורעג

 ןוא -קנַאּב רעסיורג רעד ןופ ףעש רעגידריו רעד ,רעציזרָאּפ

 עגינייא .לקעלג ןייז טימ זעוורענ ןעננולקעג ,ןיקרימ ,זיוה-ץלָאה

 יד ןופ טַאקָאװדַא רעטמירַאּב רעד ןוא ,עטלמַאזרַאפ יד ןופ

 .רָאּפ טימ ,ענעשַאװעג ,עסיורג יד וצ ןפָאלעגוצ ןענעז ,עטשרע
 ערעוש יד ןיא ענעטלַאהַאּב-בלַאה ,רעטסנעפ ענעגנָאהַאּב ןרעיט

 ,ץַאלּפ ןפיוא טקוקעגסױרַא ייז ןּבָאה ,ןרעיטרָאּפ
 רעטּבעלַאּב-גידנעטש רעד .ןעז טנָאקעג טשינ ייז ןּבָאה ליפ

 טלָאװ סע יװ יױזַא ,גידייל ןרָאװעג לָאמַאטימ זיא ץַאלּפ-רעטַאעט
 טשינ : בוט-םוי רעכלנייוועגרעסיוא ןַא רעדָא ,ןגרָאמ רעירפ ראג ןעוועג

 ןעייטש םַאזנייא .שטנעמ ןייק טשינ ,ךרעפ ןייק טשינ ,רופ ןייק
 ןוא .ןענורּב םעגעזנָארּב םעד םורַא ךעלמיכאלמ עטעקַאנ יד
 ןופ ךַאד ןפיוא דרעפ עמַאזנייא יִד ךיז ןעעז סנטייוורעדנופ



 4 שא םולש

 טעז סענמולָאק-רעטַאעט יד ןשיװצ רָאנ ,רעטַאעט ןסיורג ןטיור
 ,טנעװ יד וצ ךיז גידנקירדוצ ,ןשטנעמ ןּפורג ענלצנייא יװ ,ןעמ
 ,ךיז ןגעװַאב

 יד ןשיװצ ,ןּפורג עגיזָאדיד ןיא ענעדישרַאפ ןעזעג טָאה ןעמ
 ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג ךיז ןּבָאה רעדיילק-רעטעּברַא עָארג-ץרַאװש
 עליוויצ סָאװ ,סָאד ןוא ,עָאלּב-שינָארטַאמ ןוא ןרידנומ עשירעגלעז
 טָאה ,ןסקיּב ןטלַאה סָאװ ,רענלעז טימ טשימעג ןענעז ןשטנעמ
 ןיא דליּב עגיָאדסָאד .קערש יא ,דירפ יא ןפורעגסױרַא
 .ליויצ טימ רענלעז - ,טניואוועג-טשינ ןוא דמערפ ױזַא ןעוועג
 וצ ןּבענעג לָאמַאטימ טָאה סע זַא -- ,טשימעגסיוא ןעמַאזוצ טייל
 רַאפ גרָאז יד ןוא ענַאל רעד ןופ טסנרע ןצנַאג םעד ןענעקרעד
 ,טפנוקוצ רעד

 ןיימ ,קָאר ןיימ ? ןקעטש ןיימ ,קָאר ןיימ זיא ואוו -- |
 ןבױהעגנָא לָאמַאטימ טַאקָאװדַא רעטמירַאּב רעד טָאה -- ! ןקעטש
 ךיא -- .ךיז טניפעג רע  ואוו ,םינּפַא ,ןסעגרַאפ : ןעמעוו וצ ןפור וצ
 ,ןגירשעג רע טָאה -- ! ךימ ןעמ ףרַאדַאּב ןטרָאד ,ןסיורדניא סױרַא זומ

 ןסיורדניא ? ןייג ריא טעוװ ןיהואוו ,שטיװָאּפיסָא ןָאמשלָאט --|
 רעטנוא טּפַאכעג קערש טימ רעוו םיא טָאה - ,ךעלרעפעג זיא
 ,םערָא םעד

 רעטייוו ןעגנולקעג רעציזרָאּפ רעשיגרענע רעד טָאה םניחצ
 .,ערעגיאור יד .זעװרעג ןעוועג ןיא םלוע רעד .לקעלג םעד טימ

 ,ןיקטָאּפַארַאק ריקנַאּב רעדָא ,ןײטשדלָאג רחוס-טפַאנ רעד יװ
 ףיוא גיאור ןציז ןּבילגעג ןעגעז ,ןטסירק רָאּפ ַא ךָאנ ןוא ןָאזמייח

 .טױא ךיז טָאה ןירָאמזָאר רחוס-ייט רעד רעּבָא ,רעטרע ערעייז |
 םינּפ ןפָאלשעגסיוא ,טנעלפעגסיוא ןייז ,טרָא ןייז ןופ טלעטשעג
 יד םווַא ןקעלפ עניױרּב טימ ,ןרָאװעג לעג לָאמנייא טימ זיא
 | :טרעדנואוורַאפ ןפורעגסיוא טָאה רע .ןגיוא

 !טסנרע עקַאט ךָאד טרעװ עגַאל יד --
 גנוציז יד !רעטרע יד ןעמענרַאפ טעּב ךיא ,ןרעה עניימ --

 רעד ןיא ךיז ןסענעגניירַא רעציזרָאפ רעד טָאה --!ְךָא רעטייוו טייג
 רע יו ױזַא ,ןלַאפ טזָאלעג טָאה טַאקָאװדַא רעד סָאװ ,עזַארפ

 ןעּפעשטּפָא ריא ןופ טנַאקעג טשינ ךיז טלָאװ
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 טָאה ןוא טרעדורעגפיוא ןעוועג ןטסנײמַא זיא סע רע רָאג
 ןעמענַאּב ןייז טימ גנולמַאזרַאפ רעד ןיא קינַאּפ ַא טכַארּבעגניײרַא
 ,ןיילַא טַאקָאװדַא רעטמירַאּב רעד עקַאט ןעוועג זיא ,ךיז

 ןטלַאהעג ןוא ןגיאורַאּב טנָאקעג טשינרָאג ךיז טָאה רע
 ןעמענ רימָאל ,ןרעה !ןקעטש ןיימ ,קָאר ןיימ, :ןפור ןייא ןוא
 יו סַָאג רעד ףיוא סױרַא ןוא ןסקיּב

 ןוא רעטסנעפ ןופ ןסיירּפָא טזָאלעג טשינ ךיז טָאה רע
 .םערָא ןרעטנוא ןטלַאהעג םיא ןּבָאה סָאװ ,יד טימ ךיז טלגנַארעג
 ,ןעמענוצ ןטרָאד ןופ טלָאװעג ןוא

 ןעוועג זיא סע ,ןכעגעג-גנולק ןגישיור א סע טָאה לָאמַאטימ
 ןעמ טָאה רענוד ןגױָאדמעד ךרוד רָאנ .רעגוד רעגידנעגנילק ַא
 עיר ַא ןענעז סָאד .זָאלג ןדגלַאפ ןופ ןכערב סָאד טרעהעג טשרע
 | | ,ןלַאפעג רעטסנעפ יד ןופ ןּבױש

 עגיטסננַא לָאמַאטימ ןּבָאה - !רעטסנעפ יד ןופ קעװַא --
 רעגירובפב ןייא טשינ ןוא .ןפוו וצ ןּבױהעגנָא ןעמיטש
 .ַאב ַא ןכוז וצ ןּבױהעגנָא טָאה עטלמַאורַאּפ יד ןופ ּפָאק רעָארג
 ,ןשיט ,ןלוטש ,ןלעטָאפ רעטנוא גנוציש

 ףיא טלעטשעגפיא לָאמַאטימ ךיז טָאה טָאקָאװדַא רעד
 ענעקָארשעגסױרַא ןַא יו ,רעכעה טקוקעגסיוא טָאה רע .סיפ עדייּב
 ןעוועג טציא ןיוש ןענעז רָאה ענייז ,סױרַא שינעסקַאװַאּב ןופ היח
 טנעה עגידרענייּב ענייז ,טלַארטשעגסױא ןגיוא ענייז ,טעשָאלּפעצ
 :ןעיירש וצ שירעטסיה ןּבױהעגנָא טָאה רע ןוא ,,ןגיוצעגסיוא

 יד ףיוא סױרַא :ןּבײלּב טשינ רעגנעל ָאד ןָאק ךיא --
 ,ריט רעד וצ טעּפמיא טימ ךיז טוָאלעג ןוא -- !ןסַאג

 .רעד ךיא רעד :טּפַאכרַאפ רעװ םיא טָאה דלַאּב רֶענ
 ןגיאור ןייז ייּב ןּבילבעג ךָאד זיא רעכלעוו ,ןיקרימ רענעקָארש
 | : : טימעג

 ךיז םיא טיױנעג טָאה ןיקרימ ןוא -- ? ןיהואוו ? ןיהואוו -
 | ,ןצעז וצ

 רעגידריוו רעד ןיײרַא זיא סע ןוא ,טנפעעג ךיז טָאה ריט לד -
 -ףיז ןוא יעװַאטַאק, ןצרַאװש ןייז ןיא לעטָאה ןופ רעטלַאװרַאפ
 :עטלמַאזרַאפ ענעקָארשרעד יד וצ ןפורעגנָא
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 -- ,ןָאט ןגיאור ַא ןיא ןּבױהעגנָא רע טָאה - ,ןרעה עניימ --
 .ןלױו סעקיװעשלָאּב יד .גירק-רעגריּב ַא ןָאטיײג ןסַאג יד ףיוא
 . ןופ טצישַאּב גיפיולרָאפ ןרעוו רינ ,ץאלפ.רעטַאעט םעד ןּפַאכרַאפ
 ערעזנוא ןופ רידנַאמָאק רעד .טנגוי ןוא ץילימ רעוװַארּב רעזנוא
 .ַאּב רימ טָאה ,ווָאקרַאמ קינװָאקלָאּפ רעד ,רעגידיײטרַאפ עװַארּב
 -נָא טעװ ץַאלּפ-רעטַאעט ןפיוא ףמַאק רעד יװ גנַאל ױזַא ,ןליופ
 .םָארַא ייז ןוא ןרעמיצ יד ןופ טסעג יד ןעמענוצסױרַא ,ןטלַאה
 רעייז רַאפ טשינ טריטנַארַאג רע .ןשזאטע.רעלעק יד ןיא ןריפ
 ךיז ןלָאז יז זַא ןרעה עניימ ןטעּב רעּבירעד ליװ ךיא ,ןּבעל
 .עגסיוא לַאז-דרַאיליּב םעד ןּבָאה רימ ,לַאז-דרַאיליּב ןיא ןעימַאּב
 טױל ,טסעג ערעזנוא ןעמענוצפיוא טכַאמעג-גיטרַאֿפ ןוא טמיור
 ןעלדנַאה טשינ ךיז ןָאק סע .ןטייקכעלגעמ ןוא ןדנעטשמוא יד
 .רַאפ עװַארּב ערעונוא ןעגנולעג רָאג טעװ סע זיּב ,גנַאל רעייז ןיא
 עכעלרעפעג יד ןופ ץַאלּפ.רעטַאעט םעד ןעמױרוצּפָא רעגידייט
 ןכַאמרַאפ רימ .רימ ךָאנ ןייג וצ ,ןרעה עניימ ,טעּב ךיא ,ןטנעמעלע
 וי ,לַאז םעד

 ףורסױא רעגיטומ ַא טרעהרעד ךיז טָאה -- (* !יעמַאשז --
 !רעּפרעק ןיימ רעּביא ?ןטערטּפָא יז רַאּפ -- ,טַאקָאװדַא ןופ

 טַאקָאװדַא ןטמירַאּב םעד ןּבָאה סמערָא עטסעפ ייווצ רָאנ
 רעטלַאװרַאפ םעד רעטניה עיגרענע רעצנַאג רעד טימ טריפעג
 | - ,לֵאזדרַאיליג םוצ

 .מיורעג ַא ,רעטרַאּפ ןרעטנוא ןעוועג זיא לַאז-דרַאיליּב רעד
 טימ ןעמַאזוצ ןעמוגרַאפ טָאה רעכלעוו ,לַאז רעכעלטַאטש ,רעכעל
 ,זיוה ןסיורג םעד ןופ טיירּב ןוא גנעל עצנַאג יד ןרעמיצ-ןבעג ענייז

 "דנַאלסור-יינ, טּפַאשלעזעג רעד ןופ עטלמַאזרַאפ יד זַא
 .רַאפ ּפערט יד ףיוא ןפָארטעגנָא ןיוש יז ןּבָאה ,רעטנורַא ןענעז
 .עג ךיז ןּבָאה סָאװ ,זיוה ןסיורג ןופ רעניואוונייא ,טייל ענעדיש
 ןופ ,טנעה יד ןיא ץיוַאּב רעייז ןופ ןטסרעייט םעד טימ ,טלייא
 ןטלַאהעג ןּבָאה ייז ןופ לייט .ּפעױט יד רעּביא ּפָארַא ןשזַאטע יד
 -טכַאנ ,ןכַאזטעלַאוט עכעלנעזרעפ ,ךעלעטסעק-ןלעוואוי ,ןשַאט-טנַאה

 - ןָאמנייק ('
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 ,ךעלעטניה:סיוש עניילק -- ,ןעמַאד יד לעיצעּפס ,ערעדנַא } רעדיילק
 ןּבָאה ןעמַאד ערעטלע ;ךעלמינּפ עשיריזח טימ ןסַאר עשיזעגיכ
 טימ גייטש ַא - ערעדנַא רָאג ;ץעק עטרעטיפעגסיוא ןטלַאהעג
 ןּבָאה ייז ןופ לייט .ךעלקירַאנַאק-רעגניז טימ רעדָא ,עגוּפַאּפ ַא
 } ךעליירפ ןעוועג ןענעז לייט ; טנייוועג ןּבָאה ערעדנַא ; טכַאלעג ךיוה
 - ,גירעיורט ערעדנַא

 רעגייטש-סנּבעל רעייז ןופ ןעמונעגסױרַא ןעוועג ןענעז עלַא
 רעדנשרעה ןיײמעגלַא רעד ןופ עירעטסיה רעד טימ טקעטשעגנָא ןוא
 ,גנומיטש

 ,לַאז;ךרַאיליּב ןסױרג ןיא ןיײרַא זיא טפַאשלעזעג יד זַא
 ןטלַאהעג ךָאנ ךיז טָאה רעכלעוו) טַאקָאװדַא ןטמירַאּב םעד טימ
 ןופ ,עיגרענע רענעגנַאגעגסױא טימ ןיוש שטָאכ ,ןסייר ןייא ןיא
 יד ןפָארטעגנָא ךָאנ ייז ןּבָאה ,(רעטיילגַאב ענייז ןופ סמערָא יד
 ןוא טעפמיא ןטרעסערגרַאפ ַא טימ טָאה עכלעוו ,טפַאשרעניד
 ,טגבַאלרַאפ טָאה טנעמָאמ רעד סָאװ ,טייקגידנעלייא רעגידנגָאי
 .גײרַא ןּבָאה ןוא לַאז ןופ ןשיט-דרַאיליּב עסיורג יד ןגָארטעגסױרַא
 ןוא ןעמַאד יד רַאפ סעּפַאנַאק ,ןלעטָאפ עטעבעגסיוא טלעטשעג
 ןרעה יד רַאפ ךעלשיט-טולק עניילק טימ ןלוטש ענעטכָאלפעג

 ייס סױרַא ךיז טזייוװ ,ןלַאּפ עכלעזַא ןיא גידגעטש יװ ,ןוא
 ןוא עטסמירָא יד ייּב ייס ןוא עטסעּב ןוא עטסערג יד יב
 : ןטפַאשנגייא עכעלשטנעמ ןוא רוטַאנ עּבלעזיד ןטכיש עטסגירעדינ
 וצ טליײאעג טָאה ,ןעמַאד יד ןופ טּפױהרעּביא ,רענייא-רעדעי
 -עװקַאּב ַא רעמ סָאװ ןוא ץַאלּפ רעמ סָאװ ךיז רַאפ ןעמענרַאּפ
 עטוג יד טצונַאּב גיפיולרָאפ ךָאנ טָאה ןעמ שטָאכ ןוא ,ץיז ןרעמ
 ,דלַאּב ןעמ טָאה ךָאד ,טפַאשלעזעג רענעגיוצרעד:טוג ַא ןופ ןרינַאמ
 יד ןופ סעיצקעל יד ןסעגרַאֿפ ,טנעמָאמ ןופ טיונ רעד ּבילוצ
 עגיילק עמענעגנָאמוא ןעמוקעגסױרַא ןענעז סע ןוא ,ןּבוטש-רעדניק
 ...רעצעלּפ עטּפַאכרַאפ יד ּבילוצ ןעגנוּבייר

 .טלַאה לעטָאה ַאזַא סָאװ ,ןלעטשרָאפ טשינרָאג ךיז ןָאק ןעמ
 ןעמ ןעוו ,ןרעמיצ עגילָאצ-ליפ ןוא ענעגרָאּברַאפ ענייז ןיא ףיוא
 יא יװ סע זיא ,ןטייצ עכעלגייוועג ןיא ןסיורדנופ ןָא סע טקיק
 ערעסערג ַא ףיוא ,ליּפשייב םוצ ,קעשט ַא יוװ ,קיטש-ןריּפַאּפ גיצנייא



 ,.ייאינאומאוגאא 5 | שא םולש

 = 3 : א

 ,ןענָאילימ עליפ ןופ טרעוו ַא טלַאהטנַא סע זַא ,טסייוו ןעמ סָאװ ,עמוס
 וצ םעװקַאּב ןוא ,ןסָאלשענּפָא ןיילק יֹזַא סע זיא ךָאד ןוא
 ןעמ יװ ,קורדנייא םעד טכַאמעג לעטָאה רעד טָאה טציא ,ןטלַאה
 ענרעּפוק ףיוא טשיוטעגסיוא קעשט ןגידנענָאילימ.ליפ םעד טלָאװ
 יז ןַא ,ליפ יױזַא ןענעז תועּבטמ יד ןוא ,תועּבטמ ענרעּבליז ןוא
 .ןעלמַאזנָא טשינרָאג ייז ןָאק ןעמ ןוא ןטייז עלַא ןיא ךיז ןלַאפעצ

 לַאז.ךרַאיליּב םעד ןיא ןעמוקענּפָארַא זיא עצנַאג ַא טָאטש ַא
 ןּבָאה סָאװ יד ,ןייג ןוא ןייג ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ןעמ .ןײרַא
 טכַארטַאּב ןטסגנַא ןוא קערש טימ ןּבָאה ,רעצעלּפ יד טּפַאכרַאֿפ
 ןוא !?ןלעטשּפָא ןיוש ךיז רע טעװ ןעוו : גוצ-רעקלעפ ןגיזָאדמעד
 ענעדישרַאפ .ַארַאפ סָאװ !ןשטנעמ םינימ ענעדישרַאפ  ַארַאפ סָאװ
 ןופ טײטשַאּב טייהשטנעמ יד זַא ,טשינרָאג טסייװ ןעמ !ןפימ
 ?ןענעכערסיוא יז ןָאק רעוו ,ןטרָאס ןוא םינימ ענעדישרַאפ עכלעזַא
 ךיא ףיונוצ ךיז טמוק דנַאלסור ץנַאג ןַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע
 ,ךעלנעמ ןוא ךעלּבײװ ,טלַא ןוא גנוי רָאנ טשינ ,לַאז-דרַאיליּב םעד
 ָאטשינ ןענעז סע רָאנ ,ןריטסיזקע סָאװ ,ןטרָאס עטירד ךיוא רָאנ
 ןענעכײצַאּב וצ ייז רעטרעוו ןייק

 .רעטמערָאעג עמַאד ַא טימ רעה ַא ןעמוקענּפָארַא ןענעז סע .
 ןַאדָאמעשט ַא ןגָארטעגכָאנ טנַאה ןייא ןיא טָאה רעניד ַא ןוא ,טייה
 ,ינוּפָאּפ ַא טימ גייטש ַא - טנַאה רעטייווצ רעד ןיא ןוא ,ייז ךָאנ
 סעפע וצ יװ ,ךעלרעייפ ןוא ךעלטסעפ ןעגנַאגעג זיא רָאּפ סָאד
 רע יװ ,ןעזענסױא טָאה רעה רעכיוה רעד .טסניד-טָאג ןסיורג ַא
 .גיוּב ַא טשינ ךיז טָאה רע .ןקעטש ַא ןעגנולשעגנייא ןעוועג טלָאװ
 טָאה רע ןוא .טלעטשעג רעקנילפ טירט ןייא ןייֵק טשינ ,ןוטעג
 גידנגיאורַאּב ךעלנייוועגרעטיוא סעּפע דנַאטשוצ ןשיטָאַאכ םעד ןיא
 טליטשעגנייא רע טָאה ךיז ןטלַאה ןעמענרָאפ ןייז טימ ,טקריוועג
 ,עדריוו עכעלשטנעמ עצנַאג ןייז ןטלַאהענפױא טָאה רע .רעטימעג יד
 ץַאלּפ ַא ןטעּבעג רע טָאה טייקכעלפעה רעכעלנייוועגרעסיוא טימ
 .צג ךיז רע טָאה ןיילַא ןוא ,עמַאד ןייז רַאפ עּפַאנַאק רעד ףיוא
 ,םיא ךָאנ רעניד רעד ןוא ,לֵאּב ַא ייּב יו ריא רעטניה טלעטש

 טציז עכלעו ,לעטָאה ןופ עקרענָאיסנעּפ עגירָאי;גנַאל ַא
 יִצ ,בייו ַא סלַארענעג ַא ,ןטלַאהַאּב רעמיצ ַא ןיא ץעגרע טרָאד



 עװקסָאמ 46

 ןופ טריפעג ןעמוקענּפָארַא זיא ,הנמלַא ןַא סרעציזַאּב-טוג ןכייר ַא
 זיא סע .ןסַאמירג-םינּפ ןוא ןצכערק עשירעטסיה טימ ,טסגיד ריא
 ןעמ סָאװ ,ךעלעשיק ןוא סנשיק יד וצ רועיש ןייק ןעוועג טשינ
 ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ןעמ עכלעוו ןוא ןגָארטעגכָאנ ריא טָאה
 ןיא יז זַא ױזַא ,ןקור ןרעטנוא ,ּפָאק ריא רעטנוא ןגיילרעטנוא
 רעּביא טנָארטעג טָאה ןוא ןטפול רעד ןיא יו ןעגנעה ןּבילּבעג

 | יה ,ןעמעלַא
 ,עשזילגענ ןיא ּבלַאה ,עמַאד עגנוי עדנצייר ַא ּפָארַא זיא סע

 .רַאּפ טימ טנקלָאװ ןגָאװטעג ךיז ןּבָאה סע רעכלעװ ןופ
 ןיא - ,עטָאקָאק עשיטָאטש-:סיורג ַא יצ ,עקטענָאסנַאש ַא -- ,ןעמופ
 ,סײלעגג" עטנַאגעלע ערטסַאילַאכ רעצנַאג ַא ןופ גנוטײלנַאּב
 :ָאמעשט ןגָארטעג ריא ךָאנ ןּבָאה עכלעוו ,"סידנעד , עשיטָאטש
 ײװַא ,דיירפ רענעפָא טימ ןיירַא זיא יז ,ךעלטניה ןוא ךעלדנַאד
 ןעננולקעצ ךיז טָאה יז .קינקיּפ ַא ףױא ןעמוקעג טלָאװ יז יװ
 .םיוא רעד וצ ,רעטכעלעג ןגיכליה ריא טימ לָאז ןצנַאג ןרעּביא
 ,ןעמַאד עדובּכּב יד ןופ גנוגער

 .רַאפ ַא טימ ,ענערגימ ףיוא טדייל סָאװ ,לּבייוו ענוידּפַאק ַא

 ןטעשטומעגסיוא ריא ןופ ןרָאװעג טריפעג ןיא ,ּפָאק םענעדנוּב
 סּביײװ םעד רעטנוא ןגיױּבעג ךיז טָאה סע רוגיפ סנעמעװ ,ןַאמ
 ,םיא ןעװעטַאר וצ ,תונמחר ןטעּבעג טָאה םינּפ ךיילּב ןייז ,ךָאי
 ריא ןגָארטוצ ןייא ןיא ,ןגיאורַאּב ןייא ןיא ןטלַאהעג יז טָאה רע
 ןגױא עגידשלה טימ ,ּפָאק םוצ ךעלכיט ,זָאנ רעד וצ ךעלשעלפ
 ןעמ סָאװ ,ריא רַאפ ץיז ַא ןשטנעמ ייּב טלטעצעגסױא רע טָאה
 | ,ןטָארטענּפָא ,ןגעוו תונמחר ןופ ,םיא טָאה

 ,"טרעּבלַאץנירּפ,ַא ןיא ןוטעגנָא ,ןַאמרעגנוי רענייש ַא
 :עגוצ שיסור ַא זלַאה ןופ טקוקעגסױרַא טָאה סע ןכלעװ ייּב
 זיא ,סיפ יד ףיוא לויטש רָאּפַא א לדמעה לקנוט טלּפענק
 .טױא טָאה רע .רעּבײװ םערַאה ןענַאג ַא ןופ ןעוועג טײלגַאּב
 יז טָאה רע ,רעלדנעה-רעּבייװ רעגידלטעטש-ןיילק ַא יו ןעזעג
 טפמעקעגסיוא רע טָאה סעקַאלוק ענייז טימ ,טלדנַאהַאּב ױזַא ךיוא
 לּברַא יד ךיז טצרַאשעגפױרַא ,םערַאה ןייז רַאפ עּפַאנַאק עצנַאג ַא
 ןעלגנַאר וצ ךיז ןעוועג טיירג זיא ןוא
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 .ּמִא טימ ,ןלַארעגעג עטרינָאיסנעּפ ּפָארַא ךוא ןענעז סע
 יז - ,ןלַאדעמ טימ ןטסורּב עטנײלַאּב ןוא סעפילש ענעסירעג
 ןפיוא ,ךיוה רעד ןיא ןקירדוצסיוא ןטלַאהעגקירוצ טשינ ךיז ןּבָאה
 ,םישזער םעייג םעד וצ גנוטכַארַאפ רעייז ,לָש

 טימ ,עטמַאַאּב עכיוה עשיסור ןויװַאּב ךיז ןּבָאה סע
 ,סעניסיל עשיטַארקָאטסירַא ןוא סרענלָאק עפייטש עשיטַאמָאלּפיד
 סָאװ ,"דיירפ-ןדָאש , רעייז ןקירדרעטנוא טנָאקעג טשינ ןּבָאה סָאװ
 ,קילגמוא םעד רעּביא ,רעמינּפ ערעייז ףיוא טלגיּפשענפָא ךיז סָאה
 ,גנוריגער רעשירָאזיװָארּפ רעד ןפָארטעג טָאה סָאװ

 ,ןקַאּב עטיור טימ ,רעכעלקיד ַא ,רעקניטלַא רעגיטומטונ ַא
 ןוא ךעלטרעוו עגיציוו טימ ןטסיירט ןייא ןיא רעּבייװ יד ןטלַאהעג טָאה
 יד ןוא ןשינערעהוצנָא עגירעוּפַאק טימ גנומיטש יד יז ייּב ןטלַאהּפיוא
 ,ןכַאל ןיוה רעייז טימ טייהגדירפוצ רעייז ןזיװעגסױרַא ןּבָאה רעּבייוו

 רענעגיצרעד.טוג ןוא רעגיטרַא ךעלגייוועגרעסױוא ןַא
 ןוא ךעלעסנָאװ עטרינשעג עגייש טימ ,רעדנָאלּכ ַא ,ןַאמרעגנוי
 ןיא ןכַאמ ךעלצונ ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה ,ןטעשזנַאמ עסייוו
 / ןייז וצ גיפליהייב רעּביײװ יד ,עיצַאוטיס רעמענעגנָאמוא רעד
 יד ןטעּבעג ,טײקכעלמעװקַאּב רעײז רַאפ טגרָאזעג טָאה רע
 ,ןעמַאד יד רַאפ ןציז עטעבעג יד ןטערטוצּפָא ןענױשרַאפסנַאמ
 ערעגניי יד ייּב ןוא ,ערעטלע יד ךעלעקנעּב-סיפ וליפַא ןגָארטעגוצ
 ןיא טשינ ךיז ןגיטיונ ייז יצ ,ןגערפסיוא ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז
 טָאה סָאװ ,שַאמ-שימ ןשיטָאַאכ םעד ןיא זיא סע שטָאכ ,סעּפע
 ערעייז ןריפוצסיוא ךעלגעממוא טעמּכ ,ךעלרעווש ןעוועג ,טשרעהעג
 רע טָאה רַאפרעד רָאנ .ןעגנַאלרַאפ ןוא ןשטנואוו ענעדישרַאפ
 ןייא ןיא ,ךיז ןעיײרד ןייא ןיא ,ןכָאק ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז
 ,טגיטפעשַאּב ךיז רע טָאה םורַא:ױזַא ןוא -- ךיז ןגָאי

 ;עננָא ךיז ןּבָאה ןלַארענעג עטלַא יד ןופ "סעקישטשנעד,
 .סיוא ,ןשטנעמ עליוויצ יד ןופ טּפַאשרעניד רעד טימ ןגירק וצ ןּביױה
 ,ןציז ןוא רעטרע ערעמעוװקַאּב ןרַאה ערעייז רַאפ גידנפמעק

 ןיא ןוטרַאפ ןעװעג ןענעז םירחוס עשידיי עטגרָאזרַאּפ
 טלעג רעיײז רעצרעה עגיבייל יד ףיוא גידנטלַאהַאּב ,ןעלקניוו יד
 | .סעיצְקַא ןוא
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 ...םרוט.לבּב רענעלַאפעצ ַא ןעוועג זיא סע ,טרָאװ ןייא טימ

 טפַאשלעזעג רעד ןופ טלײטעגסױא ךיז טָאה ןטסנײממַא

 ןעוו דימּת יו ,ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןעמַאד עטרָאיַאּב ןופ עפורג ַא

 ןֹוא עגימורַא עלַא ןופ ןטינשעגסיוא ,ףיונוצ ךיז ןּביילק ןשטנ:עמ

 לקניוו ַא ןיא ןּבילקרַאפ ךיז ןּבָאה ייז ,ךיז רַאפ סָאלק ַא טעדל ּבעג

 ןּבָאה ןוא סעּפַאנַאק ןוא ןלוטש עטסמעװקַאּב ,עטסעּב יד ףיוא

 .ןיילא ךיז רַאּפ טלעװ ַא טעדליּבעג סָאַאכ םניא לָאמַאטימ

 ,טפַאשרעטומ ןופ לָאּבמיס רעד זיא יורפ ערעטלע עדעי

 ,ןָאלַאס ןכייר ןיא ייס .לקניוו ריא ןיא רעדנוזַאּב יורפ עטלַא עדעי

 -- רָאנ .ּבוטש ןופ ןיגינעק יד זיא ,סעּפולַאכ עמירָא יד ןיא  ייס

 רעֹּבָא ךיז ןעמוק ןעמַאד עטלַא ןעוו - ןייז לחומ רימ ייז ןלָאז

 :רעטסיײמלעּפַאק סָאד לויט רעד טריפ ,עּפורג ַא ןיא ףיונוצ

 יװ ,סרעגרע סעּפע ןייז טשינ ןָאק סע .,ייז ןשיוצ עלעקעטש

 ןיא ןוא ,ןלוטש עטעּבעגסיוא ףיוא ,לקניוו ַא ןיא ןעמַאד עטלַא

 .טרעדלישעג ָאד טרעוװ סע סָאװ ,יד יו ,עיצַאוטיס ַאזַא

 "םענעגנָאמוא ןייק ןופ ןסיוו טלָאװעג טשינרָאג ןּכָאה ייז

 רַאפ זיא טשינרָאג ,ןעועג טוג ייז רַאפ זיא טשינרָאג ,ןטייקכעל

 רַאפ ןזניצ טגנַאלרַאפ יז ןּבָאה ןעמעלַא ןופ ,ןעוועג םעווקַאּב ייֵז

 עטקַאהעג ןיא ןציז םענייא ןעזעג ןּבָאה ייז ,טײקטרָאיַאּב רעייז

 לוטש םעד ןטעּבעג ייז ןּבָאה ,לוטש ןעמעװקַאּב ַא ףיוא ןדנואוז

 ףיוא טכַאמעג םעװקַאּב ןַאמרעגנוי ַא ךיז טָאה רעמָאט .,ךיז רַאפ

 ןוא ,טכוזעגסיוא ןיוש סע ייז ןבָאה ,לקניוו ַא ןיא לקנעב-סופ ַא

 ,טגגַאלרַאפ "סיפ עכַאװש , יד רַאפ לקנעב סָאד

 ,שטגעמ ןטלַא ןַא רַאפ רעסַאװ זָאלג ַא ,ןַאמרעגנוי --

 .ןקור ןטלַא ןַא רַאפ עלעשיק ַא --

 .רעטלַאװרַאפ םעד רימ טפור --

 ;טפַאשרעניד יד טסשינ רָאג ןעמ טעז סָאװרַאפ --

 .?ןייז ךעלטניירפ יױזַא ריא טעוװ רשפא --

 ,ץַאלּפ עלעקיטש סָאד ריד ייּב ןעמ טפַאכרַאפ לייוורעד ןוא

 סָאד דלַאּב טנייה .טפמעקעגסיוא תורצ טימ ריד טסָאה וד סָאװ

 ףױרַא-טמענ ןעמ - ,ןרעיוא יד ןיא ךיז ןעלדוס סָאד ןוא למרומעג

 "עג ריד ןרעװ סָאװ ,ןקילּב יד ןוא ,לּבמיצ ןפיוא םענייא-ןדעי
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 ױופ ךעלרעייפ ןטרָאד ןעילג סע .סױרַא לקניוו םענעי ןופ ןסָאש
 טסעבנג וד :סױרַא רעמינּפ עצרַאװש יד ןופ האנש ןוא סעּכ
 .סיפ ערעיײז ףיוא טסערט וד ,ןעמעטָא ןײד טימ טפול רעייז
 ,רעגירעּביא ןַא דלַאּב ךיז טסליפ וד ןוא --ייז וצ טגנַאלַאּב ץלַא
 | -י ,טלעו רעד ףיוא רעגיטסעלַאּב ַא

 ךלַאּב טָאה לקניוו ןיא עלעפורג סָאד :טרָאװ ןייא טימ :
 | ,םונהיג ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ץַאלּפ ןצנַאג םעד

 וצײרַא :ןעועג טייקנידנעװטינ עטשרע יד יא לייוורעד
 .סָאװ ,המחלמ רעד ןיא םולש ןוא גנונעדרָא עלעסיּב ַא ןעגגערּב
 ץעק יד ןגעג טניה יד :תויח יד ךיז ןשיװצ ןּבױהעגנָא ןּבָאה סע
 סָאװ ,ןעיאנוּפָאּפ יד טימ סעקירַאנַאק יד ןגעג עדייּב יד ןוא
 .ןעמַאד ענעדישרַאפ יד וצ טגנַאלַאּב ןּבָאה

 ןעשטואַאימ ַאזַא ,טניה יד ןופ יירעליּבעג ַאזַא ןרָאװעג זיא
 גידנסיירצרַאה ןוא ןעיַאגְוּפָאּפ יד ןופ ןעשטיווק ַאזַא ,ץעק יד ןופ
 טָאה סע זַא ,לגיופ-גייטש ערעדנַא יד ןופ ןעלגילפ יד ןופ ןּפַאלק
 ..תויח רַאפ זיוה-םיעגושמ ַא ןיא ןלַאפעגנירַא זיא ןעמ זַא ,טכודעג

 סגָאדלֹוּב יד .ערענעלק יד ןלַאפַאּב ןענעז טניה ערעסערג יד
 'ןסירעג ךיז ןּבָאה "רעזעניכ , יד ,"רעזעניכ, יד וצ טקעמשעג ןּבָאה
 יד וצ ןעגנורּפשעג ןענעז ץעק יד .ךעלטניהסיש יד ףיוא

 סָאװ ,המחלמ יד טָאה דלַאּב זַא ,ךיז טיײטשרַאפ סע ןוא ,ןגייטש
 ףיז טימ ןגיוצעגטימ ,תויח-בוטש יד ןשיװצ ןּבױהעגנָא ךיז טָאה
 ,םיתּבילעּב ערעייז ןופ ירעגירק ַא

 ערעייז ןיא ןעננילביל ערעייז .טצישַאּב ןּבָאה ןעמַאד יד
 ןעמענ ייז סָאװרַאפ ,רענעמ יד וצ תונעט טָאהעג ןוא סמיזוּב
 'יד ךיז ןּבָאה ,ןשינעפעשַאּב ענעפלָאהַאּבמוא יד רַאפ ןָא טשינ ךיז
 .ןענעז ,ןעמַאד ערעייז ןופ ךעלעטניח יד רַאפ ןעמונעגנָא רענעמ
 'טשינ ךיוא טניה.רענגעג יד ןופ ןועילַאװַאק ערעדנַא יד רעּבָא
 ,טַאהעג טשינ תויח ןייק ןּבָאה סָאװ ,יד .גילעטשרעטניה ןּבילּבעג
 .טָאה דלַאּב זַא ,ױזַא ,יירעליּב רעד ןגעג טריטסעטָארּפ טָאלג ןּבָאה
 ןעמעלַא טקעטשעגנָא ןיוש טָאה ןוא טרעקַאלּפעצ גירק רעד ךיז
 ןעגנערּבוצנײרַא גיטיונ ןעװועג סיואכרוד יא סע ,ןעמעלַא ןזעג
  ףופ גָאלשרָאּפ ַא ןלַאפעג זיא .תויח יד ןשיװצ  גנונדרָא לסיּבַא

 .4 ,עווקסָאמ ,שֵא
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 טָאה ,סיוא.טעז ,רעכלעוו ,דיי ַא ,ךיז טכַאד ,רעה ןרעטלע ןַא
 ,תויח וצ עּביִל ןוא שינעדנעטשרַאפ ערעדנוזַאּב ןייק טאהעג טשינ
 .ריפ יד לאז םענײמעגלַא םנופ ןרעטייוורעד רָאג לָאז ןעמ וַא
 .גייא יד ןשיװצ גנושימעצ  ַאוַא ןיירַא-ןעגנערּב עכלעוו ,עגיסיפ
 .סיוא ךיז טָאה רע יו -- ,קילּבוּפער רעניילק רעד ןופ רעניואוו
 ,טקירדעג

 נָאלשרָאפ רעגיזָאדרעד זיא ,טייצ רעד ןופ טסייג םעד טול |
 .כרוד זיא ןוא גנומיטשּפָא רענײמעגלַא ןַא וצ ןרָאװעג ןעמונעג
 | ,טייהרעמ ַא טימ ןעגנַאגעג

 ןוא רעטלַאװרַאפ םנופ ףליה רעד טימ ןעמונעג טָאה ןעמ
 ,ךעלעצעק ןוא ךעלטניה עלַא לָאז םנופ ןרעטייוורעד ,רעגיד יד
 ןַא ןיא ןעגנערּבוצנײרַא ייז ןוא ,ןעיאנוּפָאּפ ןוא ךעלקירַאנַאק
 עשירעטסיה יד ןלעטשרָאפ ןוש ךיז ןעמ ןָאק ,רעמיצ רעדנַא
 .טױרַא טָאה סע סָאװ ,ןטסעטָארפ עגידנעמַאלּפ יד ןוא ןטלַאװג
 טָאה סע .ןעמַאד יד ייּב טקַא רעשירַאגרַאּב רעגיזָאדרעד ןפורעג
 טָאה רעטלַאװרַאפ רעד סָאװ ,גנורעכיזרַאפ יד ןפלָאהעג טשינ
 :עג גיטכיר ןוא ןרעװ ןטלַאהעג טוג ןלעװ תויח יד זַא ,ןּבעגעג
 ןוא ,"גנורענַאלַאפ, רעד ןופ טיײצ רעד ךרוד ןרעו טרעטיפ
 ןופ טנעה יד ןיא רעכיז ץנַאג טלעטשענוצ ןרעוו ךָאנרעד ןלעוו
 ןייז טלָאװעג טָאה ןעמַאד יד ןופ ענייא-עדעי ,םיּתב-ילעּב ערעייז
 ךעלדנע ,גנילּביל ריא רַאפ סעיגעלױוירּפ ןטעבעג ןוא םַאנסיוא ןַא
 יד ןגיאורַאּב וצ ןעגנולעג ןרעה עדנעגיימ.טוג עכעלטע ךָאד זיא
 וצ ,ןסיוועג רעייז וצ ןפורעג ןּבָאה ייז סָאװ ,םעד ךרוד ןעמַאָד
 ןעגנילּביל ערעייז ןופ ךיז ןדייש ןוא ,ןּברק םעניילק םעד ןעגנערּב
 ,טוג םעגײמעגלַא םעד רַאפ טייצ רעצרוק ַא ףיוא

 .גיוועגרעסיוא ןוא טייקגידנריר רעגידנכערּב-ץרַאה טימ
 ןרערט ןפורעגסױרַא םענייא ייּב טשינ טָאה סָאװ ,סָאטַאּפ ןכעל
 ,ךעלהיח ערעייז טימ טדיישעג ןעמַאד יד ךיז ןּבָאה ,ןגיוא יד ןיא
 ,טגיאורַאּב ךעלדנע ךיז טָאה טּפַאשלעזעג יד ןוא

 לָאמַאטימ ךיז טָאה ,ןלַאפ עכלעזַא ייּב ךיז טפערט סע יו
 רעכעלנייװעגרעסיוא ןַא לָאז ןיא עדנועװנָא יד ייּב טקעוװרעד
 טליפרעד ןעװעג טלָאװ ןגָאמ רעד יװ יױזַא ,רעגנוה רעגיזיר
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 ןוא ,שטנעמ םצע רעד יװ רעירפ ליפ רַאפעג יד וויטקניטסניא
 'סָאװ ,טייצ רעטכעלש רעד רַאפ טנַאיװָארּפ ןּביילקנָא ןלעו טלָאװ
 לימיו .ןעמרָאקוצנָא ןעוועג טשינרָאג ייז זיא סע ,רָאפ-טייטש
 ןעוועג עלַא ןענעז ,ןעוועג טשינ ןענעז סע רעניד ליפיוו ,רענלעק
 ,סעשטיוודנעט טימ ןצַאט לַאז-דרַאיליּב ןיא ןגָארט טימ טגיטפעשַאּב
 ,ןטַאלַאס ענעדישרַאפ ,ןטינשפיוא עטלַאק ,טיורּב עטניײלַאב
 ,שיפ עטרעכיורעג ,רָאיװַאק ,ןעמָאװש עטכַאמעגנייא ,סעקרענוא
 ,ןשיײלפ-טּבלַאק ןוא ףיּבטסָאר ןטלַאק

 רעד ךיז טָאה רעמ ץלַא ,ןסענעג טָאה ןעמ רעמ סָאװ
 יד ןסירעג ךיז ןֹבָאה ןשטנעמ ענעניוצרעד-טוג ,טקעװרעד טיטעּפַא
 עגירעגנוה ערעײז וצ ןגָארטעגוצ ןוא רעליימ יד ןופ סנסיב

 | | .ןעמַאד
 רעד טרעכיזרַאפ טָאה רעעזפיוא רעד ןעוו ,ךָאנרעד טשרע

 .טיוא ןָאק ןוא טריטנַאיװָארּפ טוג זיא זיוה סָאד זַא ,טפַאשלעזעג
 יד ןעוו ,ךָאנרעד ןוא ,געט רָאּפ ַא ןופ גנורעגַאלַאּב ַא ןטלַאה
 ,ןענעז עכלעוו ,ןעגנולָאצַאּב ןענָאמוצפיוא ןּבױהעגנָא ןּבָאה רענלעק
 ןרָאװעג ןּביוהרעד ,ענַאל רעכעלנייועגרעטױא רעד ּבילֹוצ ,ּבגַא
 לסיּבַא רעגנוה רעד ךיז טָאה ,גיכַאפליפ רעעזפיוא םעד ךרוד
 ,ןסע:טנוװָא םוצ זיּב טליטשעגנייא

 ןַא טכַאוּבעגניירַא ןסע עגידתופתושּב סָאד טָאה סלַאפנדעי
 -עגנָאמוא םעד ךָאנ ,ןּבָאה רעטימעג יד ןוא גנומיטש עטגיילעגפיוא
 ןעמ ,ןגיאורַאּב וצ ןּבױהעגנָא ךיז ,תויח יד טימ טנעדיצניא ןעמענ
 ענײמעגלַא יד ןוא ,ןרעדנַא םעד טימ רענייא טנעקַאּפ ךיז טָאה
 .טָאה ,ןענופעג ךיז ןּבָאה עלַא רעכלעו ןיא ,עגַאל עגירעיורט
 ןָאק ןעמ ,ןוא ןשטנעמ יד ןשיװצ טייקגידתופמושּב ַא ןפַאשַאּב
 םענייא טכַארּבעג טנעָאנ טָאה טָאװ ,ליפעג רַאילימַאפ ַא ,ןגָאז
 ,ןרעדנַא םוצ
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 4 לטיּפאק

 סעקיװעשלָאּב לז רעּביא טפשלמ רעד

 ַאזַא לַאז-דרַאיליּב ןיא טשרעהעג ןיוש טָאה רעּבָא רעטעּפש
 ,טכַאדעגסױא ךיז טָאה סע זַא ,גנומיטש עטגיילעגמיוא ןוא עטבעלַאּב
 גילעפוצ ןרָאװעג ןּבירטעגפיונוצ טשינ ןענעז ָאד ןשטנעמ יד זַא
 ףיוא ןעמוקעגנעמַאזוצ גיליוויירפ ךיז ןענעז סע רָאנ ,טיונ ַא ךרוד
 ןענעז רָאנ ,טפַאשלעזעג ןייא וצ ןעגנַאלַאּב סָאװ ,ןשטנעמ טאר ַא
 ,רעדיילק עניסַאּפ-טשינ ןיא ןוטעגנָא

 רעמ ךָאנ ןוא רעטקַארַאכ רעלַאנָאיצַאג רעשיסור רעד
 ױצ ךעלרעדירב דלַאּב טָאה "עקדָאװ, עשיסור עלעזעלג סָאד
 ףיז טָאה סע זַא ,ןשטנעמ עניטרַאנדישרַאפ יד ןדנוּבעגנעמַאז
 ןעיורפ רָאנ טשינ ,גנַאל ןופ ןיוש ךיז ןעק .ןעמ זַא ,טכַאדעגסיוא
 ןסילש ןייא ןיא ,ןשוק ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז ןּבָאה רענעמ רָאנ
 | .סעצײלּפ יד ףיוא ךיז ןּפַאלק ןייא ןיא ,טּפַאשטניירפ

 רעד טָאה ןעמעלַא טילגעגנעמַאוצ זַא ,ךיז טיײטשרַאּפ'ס
 -- ,ליפעג עשיטָאירטַאּפ סָאד ,טנעמָאמ םעד ןופ טסנרע רעסיורג
 ,אנוש םענײמעגלַא םוצ האנש יד ןוא דנַאלסור וצ עּביל יד
 ןעגנוכיירגרעד יד ןקיטשרעד טלעג שישטייד טיִמ ליװ סָאװ
 .עיצולָאװער רעד ןופ

 :עיסוקסיד עסייה ,עטּבעלַאב רעייז ַא ןעגנַאגעגנָא זיא סע
 | .סעקיװעשלָאב יד ןופ ןליצ יד רעּביא

 ילמ ייֵז ןַא ,טּבױלגעג טשינ טָאה ,ךיז טייטשרַאפ ,רענייק
 ןענָאק ייז עכלעוו ,טכַאמ יד ןּפַאכרַאפ וצ טסנרע עקַאט ןענ
 סע וַא ,טרעלקרעד ןּבָאה לייט ,ןטלַאה טשינ ,ךיז טייטשרַצפ ,ךָאד
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 יה ה/' עי

 ןעגיוועג וצ ידּכ ,סעקיװעשלָאּב יד ךצמ רװענַאמ-לָאװ ַא רָאנ זיא

 רעד ןופ ןלַאװ עגידנעיטשרָאֿפ יד וצ רעדילגטימ רעמ סָאװ

 י ,קילּבוּפער רעשיסור רעד ןופ גנולמַאזרַאפ-סגנורגירג
 ,לטיה שיטנעדוטס ַא ןיא ןַאמרעגניַא טדערעג טָאה סע :

 358 ןענעז רענעמ יד שטָאכ -- ,ּפָאק ןפיוא ןגָארטעג טָאה רע סָאװ

 ןייז ,רעטלע ןייז ןענעז ייברעד .ּפעק עטזולּבטנַא םימ ןעוועג

 ןופ רעמ ןעװעג ענייז גנודילק עגירעביא יד ןוא  רוגיּפ

 .טנערדוטס ןעמירֶא ןַא ןופ רעדייא ,רחוס ןכיירגלָאפרעד ַא

 ןלָאז עלַא זַא ,לוק ןפיוא ךיה ןדער ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע
 ןופ ,ריּביס ןופ טרעקעגקירוצ סָאװ-רָאנ ךיז סָאה רע זַא ,ןרעה

 טָאה ןוא ,טיײרפַאּב םיא טָאה עיצולָאװער עשיסור יד ןענַאװ

 יד בילוצ ריביס ןיא ןלַאפנירַא טשינ רעדיװ לָאז רע  ,ארומ

 - .ןגירשעגסױא רע סטָאה - !ריּביס גונעג ןיוש .סעקיװעשלָאב

 י ,ריּביט ןייק רעמ טשינ ןיוש ליוו רע
 טעטירָאטױא םעד ןעמונעג ךיז טָאה ןַאמרעגנוי רעטייווצ ַא

 יד ,ייז ןַא ,ןרעפע, יד ןופ ,ק .צ ןופ ןעמָאנ ןיא ןרעלקרעד וצ

 .ערוטנַאװַא עגיזָאדיד טימ טשינ ןכַאמ ,,ןרענָאיצולָאװער-לַאיצַאס

 ףיא ךיז טלעטש ןוא טיוטסױהַא ןגיטציא םעד ןגעג זיא רע

 רע טָאה וצרעד .גנוריגער רעשירָאזיװָארּפ רעד ןופ טייז רעד

 ןרעוו ךָאנ טנײה טעװ ערוטנַאװַא עצנַאג יד זַא ,טרעכיזרַאפ

 םגופ רָאפנעמַאװצ  ןטייווצ .םייּב ,טולּב ןּפָארט ַא ןָא ,טרידיווקיל

 ,דַארגָארטעּפ ןיא רָאפ-טמוק סָאװ ,טעיװָאס ןשיסורלַא

 ןאמנגנוי ַא ךָאנ טימ םיא ןשיװצ ןּביוהעגנָא ךיז טָאה סע

 סָאד ןוא ,עפורג סװָאטרַאמ ןופ + גנולעטש רעד ןגעוו חוּכיוו ַא

  ןוא ,טײײל עשיסור עדובעּב יד זַא ױזַא ,טציהעצ רעייז ייז טָאה
 ןעקנואוועגכרוד ךיז ןּבָאה ,ייּברעד ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןסור םתס

 עצנַאג יד זַא ,ןרעיוא יד ןיא ךיז טמיורעגנייא ןוא ןקילְּב טימ
 ,סעדישז ייווצ יד סָאװ ,םַעד בילוצ ןעמוקענסיױרַא זיא הנותח

 טימ ןלייטנייא טנָאקעג טשינ ךיז ןּבָאװה ,ווָאטױרַאמ ןוא יקצָארט

 טאהעגארומ סע יז ןּבָאה ךױוה שטָאכ ,המולמ רעשיסור רעד
 יִצֹו רעשיסור רעד טייצ זיא "דישי, טרָאװ טָאד לייוו ,ןגָאז וצ

 עדָאמ רעד ןופ סױרַא עיצולַאוװ
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 גנומיטש עטרעטכיילרעד עניײמעגלַא יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 ףעזנוא ןופ טימעג ןפיוא טוג טקריוועג טָאה גנולמַאזרַאפ רעד ןופ
 ןייז ןוא ,עיגרענע ןייז טּבעלעגפיוא קירוצ טָאה סע .טַאקָאװדַא
 םוטש ַא ןּבעגעג לָאמַאטימ םיא טָאה שוח רעכעלטפַאשלעזעג
 ןוא טנעמעלע ןייז ןיא ןענופעג ךיז טָאה רע ,םישעמ ןוט וצ
 ןופ ןעגנומיטש יד ךָאנ ,רעסַאװ ןיא שיפ ַא יװ טליפעג ךיז טָאה
 יד ןריזינַאגרִא ןעמונעג ךיז דלַאֹּב רע טָאה טנעמָאמ םעד
 *ןעמַאװצ ענעגנואווצעג סָאד ןפורעגנָא טָאה רע יו ,*גנורעגַאלַאּב,
 ,לַאז.דרַאיליּב ןיא ןייז

 ענילעמוצ יד ןעלדנַאװרַאֿפ ןעמונעג דלַאּב ךיז טָאה רע

 ,"רעּפרעק ןכעלטּפַאשלעזעג, ַא ןיא ןשטנעמ ןופ טפנוקנעמַאזוצ
 .טפַאשלעזעג ַא; ןיא - ,ןקירדוצסיוא ךיז טַאהעגיּביל טָאה רע יו
 ךָאנ טימ רע ."רעדילג עגידנרינַאיצקנופ ליפ טימ רעּפרעק ןכעל
 טגנַאלַאּב טָאה סָאװ ,ווָאנרימס טַאקָאװדַא ןשיסור םעד ,עגעלָאק ַא
 -סגנוגידיײטרַאפ, ַא ןפַאשַאּב דלַאּב ןּבָאה -- ,עפורג סווָאקוילימ וצ
 ןיא טסואועג טשינ ךעלטננייא טָאה רענייק סָאװ ,"טעטימָאק
 ןרַאפ ץַאלּפ ןפיוא לייוו ,טייקגיטעט ןייז ןײטשַאּב טעװ סע סָאװ
 סעקיװעשלָאּב יד ןשיווצ יירעסיש יד ןעגנַאגעגנָא זיא סע ואוו ,לעטָאה
 .סױרַא העדּב טַאהעג טשינ רענייק טָאה ,ץילימ רעגיטרָא רעד ןוא
 טָאה סָאװ ,וָאקרַאמ קינװָאקלוּפ ,רידנַאמָאק רעד ןוא ,ןייגוצ
 .סױרַא טשינ םענייק טלָאװ ,ץַאלּפ-רעטַאעט םעד טגידייטרַאפ
 טריברעוו טָאה ןוא ,טריטסיוקע טָאה רעֹּבָא טעטימָאק רעד ,טזָאלעג
 וליפַא טָאה רע ,טּפַאשלעזעג רענעגנואווצעג רעד ןשיווצ ןרעטנָאלָאװ
 לעיצעּפס ,ןעמַאד עגינייא ןוא ,עיסימָאק-רַאטינַאס ַא ןפַאשַאּב
 .ּפָאק סלַא ןצונַאּב וצ ןּבױהעגנָא ןּבָאה ,ערענעש ןוא ערעגניי יד
 .רעּבייוו טימ ךיז ןּבָאה ייז סָאװ ,"ךעלכיט-רעטסעווש ,, גנודיײלקַאּב
 ןשימייה ןפיוא טלעטשעגפיונוצ דניושעג ףיוא טייקטקישעג רעש
 סע ןכלעוו ןיא ,"ץיירק ןטיור, ַא ןופ טדערעגּפָא ןיוש .ןפוא
 .סנַאמ ערעטלע עלַא ןטערטוצניירַא טעטכילפרַאפ ןעוועג ןענעז
 גנולמַאזרַאפ רעד ןיא דלַאב ךיז ןּבָאה סע זַא ,ױזַא ,ןענױשרַאּפ
 .עכײצּפָא טימ ןוא סמערָא יד רעּביא רעדנעּב טימ טייל ןזיוװַאּב
 יד ןשיװצ ןוא ןעגנַאלַאּב יז עכלעוו וצ ,ןלייט יד ןופ ןעגנוג
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 .ערעגניי יד סָאװ ,ןעלבייה:רעטסעווש ןעזעג ןעמ טָאה ןעמַאד

 .רעסואימ ךָאנ -- ערעטלע יד ןוא טכַאמעג רענעש ךָאנ סע טָאה

 ןוא ,טײצ לקיטש ַא ןעגנַאגעגכרוד יא סע יװ יַא רָאנ

 רעד יװ ױזַא ןוא ,טייקגיטעט ןָא ןבילהעג ןעגעז ןטעטימָאק יד

 סָאװ ,שטנעמ ַא ןעועג זיא .שטיוװָאּפיסָא ןָאמָאלָאס טַאקָאװדַא

 רעד ףױא ןעמוקעג רע זיא ,גיאור ןציז טגָאקעג טשינ טָאה

 רעּביא טּפשמ ןכעלטגפע ןַא ןריזינַאגרָא וצ ;עיידיא רעכעלקילג

 טייקגיטכערטרעדינ יד ןעננערּבסױרַא לָאז סָאװ ,סעקיוועשלאּב יד

 רעייז ןעלּפמעטשּפָא ןוא טייקכעלטנפע רעד רַאפ םישעמ ערעייז ןופ

 רעּבָא טָאה סע .עטכישעג רעשיסור רעד ןיא לָאר עגירעיורט

 זיא סע ןכלעװ ,סעקיװעשלָאּב יד ןופ רעגידייטרַאפ ַא טלעפעג

 .ןכווצסיוא רעוװש ןעוועג ,ךיז טײטשרַאפ ,םלוע ןגיוָאדמעד ייּב

 השעמ עצנַאג יד זַא ,ןזיװעגסױרַא דלַאּב רעּבִא ךיז טָאה סע

 עגיליוויירפ יד טימ ץילימ עשיטָאטש יד  ,גירעּביא ןעוועג זיא

 -עגמורַא זיא סָאװ ,ָאקנעלַאג רבח םעד טגָאירַאּפ ןּבָאה ןויציפָא

 סעיצקַאדער עזַאושזרוּב יד רעּביא ןטסידרַאװג עטיור טימ ןעגנַאג

 ןיא ןּבירטעגקירוצ יז טָאה ןעמ .ןעיירעקורד יד ןגָאלשעצ ןוא

 ,ןטלַאהעגפיוא ךיז ןּבָאה ייז ואוו ,ןײרַא "זיוה ןשירָאטַאנרעגוג

 ינייא ןסַאג יד ףיוא ןעגנַאגעגנָא ךָאנ ןענעז טרָאד-ןוא:ָאד שטָאכ

 לעטָאה ןרַאפ ,ץַאלּפ-רעטַאעט םעד ףױא רעּבָא ,ןפמַאק ענלעצ

 ,גיאור ןעוועג ןיוש זיא ,ײלָאּפָארטעמ,

 טסעג יד טּבױלרעד טָאה לעטָאה ןופ רעטלַאװרַאפ רעד

 יד טָאה סַאג רעד ףױא שטָאכ ,ןרעמיצ ערעייז ןיא ןייגוצקירוצ

 ןעועג טשינ ןענעז ןסָאג יד לײװ ,טזָאלעגסױרַא טשינ ץילימ

 ףעיירעסיש עגלצנײא ןעגגַאגעגנָא ךָאנ ןענעז סע ןוא ,רעכיז

 ךיז טָאה ,ערעגיאור ןוא ערעטלע יד ,טנעמעלע רעסיוועג ַא

 ןופ ןוא ,העידי רענידנגיאורַאּב רעד טימ טדיירפעג גירעהעג

 ,ערעגניי יד ,עגיטסולףמַאק רעמ יד ,ןצונ ןגיוצעג ךיוא ריא

 .ןרעמיצ ערעייז ןיא ךיז ןעיצוצקירוצ טלייאעג טשינ ךיז ןּבָאה

 לסיִּבַא טַאהעג ייז ןּבָאה ךעלרעניא זַא ,ןגָאז וליפַא ןָאק ןעמ

 זַא טעּפע זיא השעמ עגידנגערפױא עצנַאג יד סָאװ ,סוודרַאפ

 ייברַאפ ןיוש זיא ץלַא ןוא ,ןפָאלענפָא ליטש
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 סָאד ןוא ,ןעגנולסיירטפיוא עלענָאיצַאמע טרַאװרעד ןּבָאה ייז
 ןּבױהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ןּבעל עכעלטפַאשלעזעג עגידתופּתושּב
 ןיא ,לַאזדרַאיליב םעד ןיא ןלעטשנייא טנַאסערעטניא ױזַא
 ףיג ױזַא טלָאװעג טשינ סע ןּבָאה ייז ןוא ,ןרָאװעג ןלעפעג יז
 ןבילבעגרעיא םלוע םנופ לייט רעטסערג רעד עקַאט זיא } ןבעגפיוא
 טשינ יא ייס-יוו-ייס ,ןטעפוב יד ןיא ,לַאז-דרַאיליּב םניא רעטייוו
 טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה סַאג רעד ףיוא - ,ןוט וצ סָאװ ןעוועג
 : ,ןייגסױרַא

 ,רעגידתופּתושּב רעד ןרָאװעג ןענורעצ ןצנַאגניא רעּבָא זיא סע
 יד ,ןֿבעלנעמַאזוצ ענעגנואווצעג טָאד סָאװ ,טסייג רעכעלרעדירּב
 ,רעניואוונייא יד ןשיװצ ןפורעגסױרַא טָאה רַאפעג ענײמעגלַא
 עלעודיוידניא ענייז ןגָארקעגקירוצ ןיוש טָאה רענייא-רעדעי
 רעדיװ טָאה טייהכיילגמוא ןַא ,טײקטלַאק עסיוועג ַא ןוא ,תובישח
 -- טגָאזעג ןיוש יו -- זיא םלוע רעד שטָאכ ,ןשרעה וצ ןּביױהעגנָא
 טָאה ןעמ ןוא ,לַאז.דרַאיליּב ןיא גיליוויירפ ןּבילבעגרעּביא רעטייוו
 ןּבָאה סָאװ ,סעיסוקסיד עסייה יד ּבילוצ ,גָאטימ ןסעגעג ןטרָאד
 ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ דלַאּב לָאז רעד זיא ,טלקיװטנַא טרָאד ךיז
 ,ּבולק ןימ ַא ןיא

 ,רעציזַאּב-טוג עכייר יד ,םלוע רענעטלַאהעגקירוצ-רעמ רעד
 ענייש יד - ,טלעװ-ּבעל יד ,עטמַאַאּב עכיוה ענעזעװעג יד
 ןיא ךיז ןּבָאה סָאװ ,רעטיילנַאּב עליפ ערעייז טימ סעקשטעמַאד
 רעד ייּב טציא ןּבָאה ,ןרילרטפ טַאהעג ױזַא קילפנגיוא ןטשרע
 "ףשינעמלעטנעשזוד, רעייז ןגָארקעגקירוצ רעדיוו גנוגיאורַאּב
 .בעדרַאֿפ םינימ עלַא ןופ טרעדנוזעגּפָא ךיז ןּבָאה ייז ,טייקטלַאק
 וצ טָאװ ןעװעג טשינ רעּבָא ןיא סע יװ ױזַא ,ןטנעמעלע עגיט
 יד ןיא ןוא ,סױרַא טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה סַאג רעד ףיוא -- ,ןוט
 ןּבילקרַאפ ךיז ןעמ טָאה -- ,טסולגעג טשינ ךיז טָאה קירוצ ןרעמיצ

 -ענַאלַאּב יד "ןסיגַאּב, וצ ייז ןיא ידּכ ,"סעקטַארַאּפעס , יד ןיא

 .ןקאינָאק ןוא רעינַאּפמַאש טימ גנור
 עטקיטשרַאפ סָאד ןגָארטעג ןיוש ךיז ןבָאה ןלַאז עלַא רעּביא

 רוּכיש עשירענעמ ןוא תולוק עגידנעמַאלפפיוא עשרעּבייוו יד ,ןכַאלי
 .ןדירפוצ ןעוועג ןענעז עלַא .ןרעמיצ עטַארַאפעס יד ןופ ןעמיטש
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 .טיירב ַאזַא ןעמוקַאּב טשינ טפַאשרעניד יד טָאה לָאמנייק ךָאנ
 טכַאמעג טשינ ךָאנ זיוה סָאד טָאה לָאמנייק : טלעג:קנירט גיטנעה
 רעד זיא לָאמנייק ןוא .גָאט םענעי יו ,ןטפעשעג עטוג עכלעזַא
 רעטוג רעד ןופ ןדירפוצ יװַא ןעוועג טשינ ךָאנ רעטלַאװרַאפ
 .עג םענעי ןיא יו ,טסעג ענייז ןשיוצ טשרעה סָאװ ,גנומיטש
 רשצָאטקָא ןטסגיצנָאװצ-ןואףניפ םעד ,ךָאװטימ ,גָאט ןכעלקנעד
 ,עװקסָאמ ןיא ,ליטס ןטלַא

 עגידנגיאורַאּצ יד ןעגנערּבניירַא ןפלָאהעג טָאה גינייוו טשינ
 סָאװ ,טסַאג רענעטלעז רעד םלוע ןשיוצ גנומיטש עכעליירפ ןוא
 -ַאניּבמָאק , עקשימ רעדָא ,"ץעידָאלָאמ עקשימ,, ןפורעג טָאה ןעמ
 .עלע ךעלגייוועגרעסיוא ןוא םינּפ ןכיילּב ןטימ ןַאמרעגנוי רעד ,"רָאט
 | | ,גנודיילק רעטנַאג

 רעד .טלעוװ רעד ןופ ןטינשענּפָא ןעוועג ןיא זיוה סָאד
 ,ןָאינרַאג ןגיטרָא ןופ ןריציפָא ןופ טצעזאב ןרָאװעג זיא ץַאלּפ
 םעד ןטיהרַאפ וצ ידּכ ,טקישעג טָאה ַאװָאלָאגטָאטש רעד סָאװ
 ןוא טזָאלעגסױרַא טשינ טָאה ןעמ .עמוד.טָאטש רעד וצ גנַאגוצ
 טסואוועג טָאה ,עקשימ ,רע רעּבָא ,לעטָאה ןיא טוָאלעגנײרַא טשינ
 יד ןטקנוּפ עשינגעטַארטס עכלעוו ,טָאטש ןיא ךיז טוט סָאװ ,ץלַא
 יז טָאה ןעמ עכלעוו ןופ ןוא ,טצעזַאּב ןיוש ןּבָאה סעקיװעשלָאּב
 ןופ טנעה יד ןיא ךיז ןעגיפעג סע טסעיצוטיטסניא עכלעוו ,ןּבירטרַאֿפ
 ,"עטיור , יד ןופ טּפַאכרַאפ ןרָאװעג ןענעז סע עכלעוו ןוא עמוד-טָאטש

 ףױא ןָאףעײג סָאװ ,ןטכַאלש יד ןגעוו .טסואוועג טָאה רע
 ,טסואוהעג רע טָאה רָאנ טשינ ןוא .העשיוצ:העש ןופ ןסַאג יד
 ןעװעג סעּפע טלָאװ רע יו רָאנ ,עװקסָאמ ןיא ךיז טוט סע סָאװ
 יד ןעמוקַאּב רעֶדָא ,ָאידַאר ןעמייהעג ,םענעגייא ןַא טגָאמרַאפ
 .עג טניװ ןופ סע טלָאװ רע יװ .געװ ןרעדנַא ןַא ךרוד תועידי
 .טפיוה רעד ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,טסואוװעג רע טָאה ,טּפעש
 וצ טנָארפ רעד ךיז טלַאהרַאפ סע יוװ ,ץניוָארּפ רעד ףיוא ,טָאטש
 ןלייט  ַארַאפ סָאװ ,ןענַאב יד ןטעּבוא סע יװ ,ןשינעעשעג יד
 ןעגנוריּפורג עשיטסילַאיצַאס טרַאפ סָאװ ,טפַאשלעזעג רעד ןופ
 יז ןופ ןענעז רעדָא סעקיוועשלָאּב יד וצ ןענַאטשעגוצ ןענעז סע
 ,ןלַאפעגּפָא
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 יד טמענ עקשימ ןענַאװ ןופ ,טרעדנואוועג ךיז ןּבָאה עלַא

 רָאנ .טייקגיטכיר רעייז ןיא טלפייווצעג ןּבָאה עלַא .סעיינ עגיזָאד

 טנע78 רע .סעיצַאמרָאפניא ענייז וצ סרעהענוצ עלַא ךיז ןּבָאה ךָאד

 | י רעטרעוו ןלַאפ ןזָאל ןוא ןײגמורַא

 ירעטניװ ןיא ןסָאלשעגנייא נגוריגער עשירָאזיװָארּפ יד,

 םעד טגידייטרַאפ ןָאילַאטַאב רעשרעבייוו סַאװָאירַאקשטָאּב , ,"ץַאלַאּפ

 ןקַאוָאק עיזיוויד ַא ןעננַאגעגּפצ זיא טנָארּפ םנופ , ,"ץַאלַאּפ-רעטניװ

 - טי "...עשרָא ןייק געוו ןפיוא

 ."טריניּבמָאק עקשימ ,ַאהַא, *ןגָאז ןעמ טגעלפ ךעלנייוועג

 ראש ,טרָאד ,סעיינ לסיּבַע ךָאנ טצכעלעג רעדעי טָאה ךָאד רעּבָא

 טימ ךיוא ךיז ןעמ טצונַאּב ,לַאװק רעשירפ ןייק ָאטשינ זיא סע

 רָאנ טשינ ןענעז סעיצַאמרָאפניא סעקשימ ןוא ,םענייר-טשינ ַא

 ןרָאװעג רע זיא דלַאּב רָאנ ,רעיוא-וצ.רעיוא ןופ ןעגנַאגעגמורַא

 .טדנעוועג ךיז ןּבָאה עלַא ןכלעוו וצ ,רטנעצ רעד

 יד ךיז טגיילרַאפ עקשימ ןוא --} ךיז טרעה סָאװ ,עקשימ -

 ןטלָאװ ייז יװ יוזַא ,לגענ עטגעלפעג ענייז ףיוא טקוק ןוא טנעה

 ןוא .וצ ךיז טרעה רע ןכלעוו וצ ,טַארַאּפַא-ָאידַאר ןייז ןעוועג

 עטרעגנוהעגסױא יד סָאװ ,סעיינ לקיטש ַא סױרַא-טּפרַאװ רע

 .לַאז ןרעּביא ןגָארטעצ סע ןוא ןעגנולשעגנייא דלַאּב ןּבָאה ןשטנעמ

 ."ָאידַאר, סעקשימ סָאה טכַאנרַאפ ןצנַאג ַא ןוא גָאט םעד

 פכעליירפ ןוא עגידנגיאורַאּב ןטײרּפשרַאפ ןייא ןיא ןטלַאהעג

 .רעסיוא ןַא ןגרָאמ ףיוא טפוררַאפ ַאוװָאלָאג-טַאטש רעד, : תועידי

 י"ןטנעמעלע עגירגלגעד-טכער עלַא ןופ גנולמַאזרַאפ עכעלנייוועג

 עלַא וצ סעמַארגעלעט טקישעגסױרַא טָאה ַאװָאלָאג-טָאטש רעד,

 ?נוקרַאטשרַאפ ןקיש ןלָאז ייז זַא ,טעטש עגימורַא יד ןופ "סעמוד,|

 ןיוש ןענעז ייז ןוא ,ײדנַאלסור עלעמַאמ; סָאד ןגידייטרַאפ וצ

 סוג ךעלנייװעגרעסיוא ךיז טלַאה ץניװָארּפ ידמ ."געוו ןפיוא

 עשטייד, יד ןגעג ןעגנולמַאזרַאּפ-טסעטָארּפ ןפורעג ןרעוו םוטעמוא

 יסגנומַאדרַאפ עגירעהעג ןגָארטעגסױרַא ןרעװ סע ןוא ,"ןענָאיּפש

 ןוא ,ןעמונעג טשינ ךָאנ זיא ץַאלַאּפ-רעטניװ רעד; ."סעיצולָאזער

 פָאה יקסנערעק סָאװ ,ןקוָאק טימ ןענָאלַאשע ןעייג טנָארּפ ןופ

 רעשירָאיװָארּפ רעד רַאפ טסעפ-ןזייא ןענעז יז, ,"ןפורעגסױרַא
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 טריטינַא רע ואוו ,װעליהָאמ ןיא ךיז טניפעג וװָאנרעשט , ,"גנוריגער
 עגיטכיר יד ןגעוו ףיוא ייז טרעלק ןוא טנָארפ ןופ ןטַאדלָאס יד

 רַאּפ טכַאמעג טרעוו ץלַא סָאד זַא ,סעקיװעשלָאּב יד ןופ ןצנעדנעט

 ירעד ןעמ, ,"עיצולָאװער יד ןריטימָארּפמָאק וצ ידּכ ,טלעג שטייד

 .נייה רעד ךרוד ךָאנ ערוטנַאװַא רעד ןופ עיצַאדיװקיל יד טרַאװ
 "טכַאנ רעגיט

 ןעגעז ,טײרּפשרַאפ טָאה עקשימ סָאװ ,ןסעיײנ יד יװ ױזַא
 טשינ ןרָאװעג דלַאּב רע זיא ,ןרעה וצ עמענעגנָא ןוא עטוג ןעוועג

 ;נילּבכיל רעד ,ןגָאז ןָאק ןעמ רָאנ ,שטנעמ רעטנעלעגנָא ןַא רָאנ
 ערעגניי יד רַאּפ טנערוקנָאק רעכעלרעפעג ַא ןוא ןעמַאד עלַא ןופ
 ,ןרעה

 .טימ ןעמָאנ ןייז ןעמ טָאה - ,"עקשימ רעשיטַאּפמיס רעד,

 רעליימ עלא ןופ ןרָאװעג טמירעג זיא רע ,טדמשעגרעּביא לָאמַא

 ףעוועג אנקמ םיא ןּכָאה רענעמ יד .טכעלשעג םענייש םעד ןופ
 ןופ רטנעצ רעד ןרָאװעג זיא עקשימ זַא ,ןגָאז ןָאק ןעמ

 .טפַאשטנַאקַאּב ןייז טכוזעג טָאה ןעמ .טפַאשלעזעג רעצנַאג רעד

 יד םירַאװ רעייז םיא ןּבָאה ןרעה עבושח ןוא ערעטלע וליפַא

 ,"ןעגעקַאּב וצ ךייא טימ ךיז ,ךימ טדיירפ סע, :טקירדעג טנַאה

 ןּבָאה סָאװ ,טיילעגנוי טלגנירעגמורַא דלַאּב םיא ןּבָאה סע

 ןעניועג טלָאװעג סעיצַאמרָאפניא סעקשימ ןופ ףליה רעד טימ
 ןעקשימ טָאה ןעמ ,ןזיירק ערעייז ןיא ןעמַאד ערעייז ייּב ןעזנָא

 ןייז וצ זומ ןעמ ןוא ,ןעקנירטוצטימ ךעלשיט עלַא וצ ןדַאלעגנייא

 ,שטנעמ רענעגיוצרעד-טוג ַא יו ,סע טָאה רע זַא ,ןּבעגוצ דובּפ

 רעמ ךָאנ ןּבעגעגוצ טָאה סָאד ,טגָאזעגּפָא טייקטסעפ טימ רעּבָא

 | ,ןָאורעּפ ןייז וצ תובישח
 ףיז טָאה סָאװ ,טפַאשלעזעג רעטמיטשעג-טוג רעצנַאג רעד ןופ

 ןעמונעגסיוא עפורג עניילק ַא רָאנ ךיז טָאה ,לעטָאה ןיא ןענופעג

 ,טייקנלַאפעג ריא טימ

 .ַאּב ןסעועג ,רעדנוזַאּב ןטלַאהעג ךיז טָאה עּפורג עגיזָאדיד
 עצנַאג יד .ןעמיטש עטקירדעג טימ ךיז ןשיװצ טדערעג ןוא רעדנוז
 ערעייז ףיוא ןסָאנעגסױא ןגעלעג זיא עגַאל רעד ןופ טייקטסנרע

 יאָק עשידיי עכייר עפורג יד ןעוועג זיא סָאד ,רעמינּפ עגירעיורט
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 ןיא עװקסָאמ ןייק ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז סָאװ ,ןטסילַאטיּפ
 .עג-ןעיצקַא רעד ןופ גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג רעד וצ ןיירַא לעטָאה
 ,"דנַאלסור-יינ, טפַאשלעז

 .יט רעכייר רעד ,ןיקרימ רעטלַא רעד ןעוועג ןענעז ָאד
 רָאנ .ןײטשדלָאג רחוס-טפַאנ רעוקַאּב רעד ןוא ןירַאמזָאר רחוס
 יו ױזַא ,טייקרעכיז ַא טליפעג ךיז טָאה ייווצ עטצעל יד ייּב ןעוו
 זיא ,ןעגנַאגעגנָא טשינרָאג ךעלטנגייא ייז טלָאװ ךַאז עצנַאג יד
 םעד ןופ טסַאל עצנַאג יד ,ןציז ןּבילּבעג גנילצולּפ ןיקרימ רעטלַא רעד
 .ץגקעװַא ךיז טָאה ,דנַאלסור ףיוא ךיז טיצ סָאװ ,ןקלָאװ ןרעווש
 ןרָאװעג לָאמנײא טימ זיא םינּפ ןייז ,סעציילּפ ענייז ףיוא טגייל
 .עג-גירּבַאלש ןיא ןעקנוזעגנייא ןענעז ןגיוא יד ןוא ,ךעליולּב-לעג
 ןעמ יװ ,טױה עזיול רעקיטש ,טיוה ןופ ןצענ עלעקנוט ,ענערָאװ
 -וצּפָארַא ןּבױהעגנָא ןּבָאה ,טזָאלעגסױרַא טפול יד ייז ןופ טלָאװ
 זַא גידנעטש יד ןוא ,זלַאה ןייז ןופ ןוא םינּפ ןייז ןופ ןעגנעה
 סָאװ ,דרָאּב ןייז ןופ ןציּפש עננַאל ייווצ עגידנעעזסיוא ךעלטַאטשי

 .עגנייא ןוא רעטלע רעד ןגעג טפמעקעג טצעל םוצ זיּב ןּבָאה
 רעד .ןרָאװעג יורג לָאמַאטימ ןענעז ,רילָאק ןלעג רעייז ןטלַאה
 ןיא ןוא ןגיוּבעג ךיז טָאה ןיקרימ רעצלָאטש ןוא רעכיוה רעצנַאג
 ,ןרָאװעג רענעּפמורשעגניײא ןוא רענעלק

 טימ ,ליטש רעד ןיא טדערעגניײרַא םיא ןיא ןּבָאה םניחּב
 וצ טשינ ךָאנ זיא סע ןזַא ,םירחוס ייווצ יד ,ןעמיטש עגירעדינ
 .ןענדרָאנײא ןזָאל ךָאנ ךיז טעװ סע ןוא ,טעּפש

 ,טרעפטנעעגּפָא ייז טָאה ןוא טרעהעג טשינ יז טָאה רע
 :יײיּברעד ןעוועג טשינרָאג ןטלָאװ ייז יוװ ױזַא ,ךיז רַאפ יו טעמּכ

 ,ןיינ ,סע טייג סנגעמרַאפ ןיא טשינ .סָאד טשינ זיא סע --
 זַא ,טניימעג ,טיוּבעג ןּבעל ץנַאג ַא ,ןּבעל ןיימ ןיא ,דנַאלסור ןיא
 ענײק ןטניו ןייק .טנעמַאדנופ ןקרַאטש ַא ףױא יוּב ךיא
 .עג ּבָאה ךיא ,ןקערשּפָא טנָאקעג טשינ ךימ ןּבָאה סעכורעװַאז
 םעד ןיא - ,טייטשרַאפ ריא .טנעמַאדנפ םעד ןיא טּבױלג
 ןוא ,ןייטשלזיק ַא טגיל עטָאלּב רעד רעטנוא זַא -- ,טנעמַאדנופ
 עקַאט רעּבָא זיא סע ,ןטלַאהסױא גנידצלַא טעװ ןייטשלזיק רעד
 .,ןייא ריא ןיא טקניז ץלַא ןוא ,עטָאלּב רָאנ ,רעמ טשינרָאג |
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 ןעוועג טציא זיא קנַאדעג סנעמעוו ,ןירַאמזָאר רחוס-ייט רעד
 טימ טרָאּפסנַארט םעד ןטלַאהוצּפָא ױזַא יו ,םעד טימ ןעמונרַאפ
 ,ץעגערג רעשיזעניכ רעד ןופ רָאטנַאק ןייז וצ טייג סָאװ ,ייט
 ןוא ןעניקרימ וצ ,רעטרעוו יד גידנעגניזסױרַא ,ךיוה טגָאזעג טָאה
 ;ןסערעטניא ענעגייא ןגעוו ייּברעד טכַארטעג

 ןריקינומָאק וצ ךיז געו ַא ןעניפעג ןזומ ךָאד ךיז טעוו'ס --
 | ,דנַאלסױא טימ

 ,ןיקרימ טגערפ -- ? סָאװ .ּבילוצ --
 / ,ןלַאטיּפַאק ערעזנוא ןטלַאהוצקירוצ --
 .עג ןיקרימ רעטלַא רעד טָאה -- ,טַאררַאפ ןייז טעוו סָאד --

 עטנוזעג ךָאנ ענייז טימ טרָאװ עגיזָאדסָאד גידנסייּבעצ ,טגָאז
 , ,ןייצ

 רעד טרעטטנעענּפָא םיא טָאה - ?ןעמעוו ןגעג ,ונ ,ונ -
 | | ,ןײטשדלָאג רחוס

 ! דנַאלסור ןגעג --
 ,סעכלעזַא ןייז ךָאנ סע טעװ ןעוו ?דנַאלסור ןכלעוו רַאפ --

 ריא זַא ,שטיװָאמיײח לאירבג ,טנרָאװעג גידנעטש ףךייא ּבָאה ךיא
 | ,טרָאק ןייא ףיוא ןייא ליפ.וצ טלעטש

 -עג טָאה -- ,דנַאלסור סעכלעוו ,קוליח ןייק טשינ זיא רימ --
 ,םייה ערעדנַא ןייק טשינ ּבָאה ךיא --,ןיקרימ רעטלַא רעד טגָאז
 סָאװ ,טשיג רעױדַאּב ךיא ןוא .טלַא-וצ ךיא ןיּב ןרעדנַאװ וצ ןוא
 טּביױלגעג ּבָאה ךיא ,טרָאק ןייא ףיוא טלעטשעגנייא ץלַא ּבָאה ךיא
 ,דנַאלסור ןיא

 ןיוש טעװ סע ּביוא ,ןרעוו רעגולק ךָאנ טעו ריא |,וג .,ונ --
 טימ טרעפטנעעג רחוס.טפַאנ רעד טָאה -- ,טעפשיוצ ןייז טשינ
 ,לכיימש ןרעכיז ַא

 יד טרעהרעד לָאמַאטימ .ףיז טָאה -- ! ידישז ,ידישז ,ךַא --
 / ןעמוקעגוצ זיא רעכלעוו ,טַאקָאװדַא םעד ןופ עמיטש עטּבעלַאּב
 םעד ,עגעלָאק ןיײז טימ טנַאה-יא-טנַאה טמערָאעג 4,ייז וצ
 ענעטכָאשעג יד יװ ןציז ייז יו קוק ַא רָאנ ּביג -- .טעדַאק ןשיסור
 ןוש ןענעז ייז ןוא ,ןּבױהעגנָא סָאװ-רָאנ ךיז סָאה סע .רעניה
 רעד, ,ףמַאק ןיא קרַאטש רעוו ךיא ,טרעקרַאפ ,ךיא ןוא ! ןלַאפעג
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 רע טָאה - ,"לטָאז ןיימ טגָארט סָאװ ,דרעפ סָאד זיא טניוו
 טימ טשינ טיג -- ,רעקיסַאלק ןשיסור ַא ןופ ןרימַאלקעד וצ ןּבױהעגנָא
 טומ ,טומ .עגירעּביא יד ליּפשייּב ןייק טײקנגָאלשרעד רעייא
 גידעּבעל לָאמַאטימ טַאקָאװדַא רעטמירַאּב רעד זיא - !טומ ןוא
 ,ןרָאװעג

 יד ןּביײרטרַאפ טנָאקעג טומ זיולּב טימ ןטלָאװ רימ ןעוו --
 טשינ ןיוש זנוא רע טלָאװ ,ץַאלּפ-רעטַאעט םנופ סעקיוועשלָאּב
 | ,טלעפרַאפ

 יז ןלעװו רימ ,ךיוא ןּבײרטרַאפ יז ןלעו רימ ןוא --- |
 טּפשמ םעד ןָא ןיוש ןּבײה רימ ,זיא רעקרַאטש רעװ ,ןזייוו
 ןענופעג ךיז טָאה סע .,,טכַאנ רעד ףיוא טנייה עקַאט ,ייז רעּביא
 ףיז ףיוא טָאה ווָאנרימס שטיװעלוװָאקַאי יליסַאװ ,רעגידייטרַאפ א
 ליואוו ןרַאפ ךיז טרעפּפָאעג ,עלָאר עגירעיורט עגיזָאדיד ןעמונעג
 .ֹּפָא לָאמגײא טנייה ןוש ייז ןלעװ רימ ,טפַאשלעזעג רעד ןופ
 רעד ןיא ןרעײז ץַאלּפ ןגיטכיר םעד ןעמיטשַאּב ,ןעלּפמעטש
 ,עטכישעג רעשיסור

 ןגעג ךורּפש רעגיטכיר רעד ןייז טעװ סָאד ,ָאי ,ָאי -
 טימ ןקרעמַאצ טװװאורּפעג רחוס-טפַאנ רעד  טָאה -- ,לווייט
 ,לכיימש ַא

 עשיטָאּפש יד טרעהעג טשינ ןיוש טָאה טַאקָאװדַא רעד רָאנ
 ןכעלטסירק ןייז טימ טמערָאעג ,רחוס-טפַאנ םעד ןופ גנוקרעמַאּב
 ןּבעג טלָאװעג ןעמענמורַא םעד ךרוד טלָאװ רע יװ ,עגעלָאק
 -ןיא-טנַאה עלַא רימ ןעייג רַאּפעג רעד ןיא זַא ,זײװַאּב ןשילָאּבמיס ַא
 םוצ לשיט ןייא ןופ ןעגנַאגעגמורַא טַאקָאװדַא רעד זיא ,טנַאה
 טעו סע ואוו ,טּפשמ םעד ןעניואוואוצייּב ןעמעלַא ןפורעג ןוא ןרעדנַא
 סעקיװעשלָאּב יד ףיוא לייטרוא רעגיטכיר רעד ןרעוו ןגָארטעגסױרַא
 ןיוש ךיוא ךיז טָאה םלוע רעד ןוא .טפנוקוצ רעשיסור רעד רַאפ
 ןסייר וצ ןּבױהעגנָא ךיז טָאה ןעמ .ןּביילק וצ ןּבױהעגנָא עקַאט
 .סיוא טימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא טּפַאשרעניד יד ,ךעלקנעּב רעּביא
 יד ןציז ןלָאז סע ואוו ,עניּב עשירָאזיװָארּפ ַא דניוושעג ףיוא ןטכיר
 ןעשעג סעּפע זיא לָאמַאטימ .ענעריואושעג יד ןוא רעטכיר
 ,םירצמ-ךשוח ַא ןיא ןּבילּבעג ןציז ןוא ןייטש זיא םלוע רעד ןוא
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 ןפורעגסױרַא קילּבנגױא ןעטשרע ןיא טָאה שינרעטסניפ יד
 עשירעטסיה עשרעּבייוו רָאּפַא טרעהרעד ךיז ןּבָאה סע .קינַאּפ ַא

 .נָא טמַאלפעגפיוא דלַאּב ןּבָאה טרָאד-וא-ָאד רָאנ ,ןפורסיוא

 עדובּכּב עגינייא ןוא ,ךעלּפמעלןשַאט עשירטקעלע ענעדנוצעג
 יַאֹּב וצ ךיז ןפורעג ךעלעקניװ ענעדישרַאפ ןופ ןּבָאה ןעמיטש

 ; ןגיאור
 טעו'ס ןליטשניא  .,ךיז ןליטשנייא = ,ןליטשנייא --

 ,גיטכיל ןייז דלַאפ
 ?עקגיּביל ,סע טניימ סָאװ !סָאד טסייה טָאװ --
 טָאװ ,ןגיצנייא םעד וצ טדנעװעג ךיז ןּבָאה ןגיוא עלַא ןוא

 ,ןעקשימ וצ ,ןעגנורעלקפיוא ןּבעג ןָאק
 יד טצעוַאּב ןָאה סעקיװעשלָאּב יד זַא ,טגיימ טָאד --

 ,טרעפטנעעגּפָא עקשימ טָאה -- ,עיצַאטס עשירטקעלע

 יד טָאה ,ץַאז םעד טנידנערַאפ עקשימ טָאה םיױק רָאנ

 ,ןטכייל וצ רעדיוו ןגיוהעגנָא עירטקעלע
 ףיוא טקוקעג ןוא טלַארטשעגפױא ןגיוא עלַא ןּצָאה - ַא -

 .יורטוצמוא ןוא טייקדמערפ טימ ןעקשימ

 ןסױטשעגּפָא ןענעז סעקיװעשלָאּב יד זַא ,טניימ סָאד ןוא --

 טשינ ךיז טרילרַאפ -- ,עיצַאטס רעשירטקעלע רעד ןופ ןרָאװעג

 .עקשימ
 ,רעה רערעטלע ןַא ךיז טרעדנואוו -- ? ךיג ױזַא --

 ,תהעידי ערעייא ןצנַאגניא טשינ ָאד ןעמיטש סעטע -

 עקשימ טָאה לָאמ סָאד זַא ,ןייז הדומ זומ ןעמ ןוא -- .רעקנירעייט

 .טעטירָאטױא ןייז ןיא סיוטשקירוצ ַא ןטילעג
 יד רעּביא טּפשמ םעד ןּבײהנָא ןרימ ,ןרעה עניימ ,וג -

 --,העגירייטרַאּפ ַא ןענופעג ןּבָאה רימ ,דלַאּב עקַאט טָא ,סעקיוװעשלָאּב

 ,טייקרעכיז רעד ןופ טקעטשעגנָא ,טַאקָאװדַא רעד ןפורעגסיוא טָאה

 ןפורעגסױרַא טָאה טכיל עשירטקעלע ענענופעגקירוצ סָאד סָאװ

 ,"טפַאשגעגנַאפעג , רעזנוא ןיא ,לַאז םעד ןיא טָא ,עקַאט -- .םָלֹוע םייּב

 .עטיּב ,רעצעלּפ יד טמענרַאפ ,ןרעה עניימ
 םנופ לייט רעניילק ַא רָאנ רעדייל זַא ,ןייז הדומ ןזומ רימ

 / רעד  ,גָאזױצוזַא ,טנעמעלע רערעגני רעד סָאד ןוא ,םלוע
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 ןגיזָאדמעד ןיא טריסערעטניארַאפ ןעוועג זיא ,רעטנעגילעטניא

 רעד סָאװ ,טּפשמ ןגיטכױו םעד וצ ןזיװועגסױרַא ןוא .,ןינע

 ןגירעהעג םעד ,סעקיװעשלָאּב יד רעּביא ןפוררַאפ טָאה טַאקָאװדַא

 / רעד סָאד ןוא ,םלוע ןופ לייט רענירעּביא רעד .,סערעטניא

 םעד וצ סַאהעג טשינ סערעטניא ןייק רָאג טָאה ,רעטסערג

 רעד רַאפ ןעגנערּבוצסױרַא ןעוועג גיטיונ ױזַא זיא סָאװ ,לייטרוא

 .עטכישעג רעגיטמנוקוצ
 ענעּבױהעגנָא ערעייז ןיא ןרעטש טזָאלעג טשינ ךיז ןּבָאה יז

 ּבילוצ טציא ןּבָאה סָאװ ,ןעיירעקנירט ערעייז ןיא  ,?סעקביג,

 ןטימ טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,גנומיטש רעטוג רעד

 ןגיטכיר ַא ןיא טרעקַאלפעצ ךיז ,טכיל ןשירטקעלע םענענופעגקירוצ

 -עשלָאּב; ןופ ןינע ןטרעטנָאלּפרַאפ ןצנַאג םעד ןּבָאה ייז ,ןערּב
 זיא הנידמ עסיורג ַא ןכלעוו ןיא ,"סעקיוועשנעמ ןוא סעקיוו

 . עשידיי יד רַאפ טזָאלעגרעּביא ,ןרָאװעג ןגיוצעגנײרַא גנילצולּפ

 ,רָאה יד ייּב ןסייר ןיילַא ךיז ייז ןלָאז -- ,ךעלּפעק

 ןיא ןּבײלקוצרעדנַאנַאֿפ ךיז רעווש ןעוועג ךיא זיא סע

 ןּבָאה סעדער ןוא סעיסוקסיד יד ּביוא .,ןינע ןצנַאג ןגיזָאדמעד

 טייקגירעגיינ ןפורעגסױרַא ךָאנ עיצולָאװער רעד ןופ ּביײהנָא םייּב

 צ ןעמוקעג זיא ןעמ ןוא םלוע ןטיירּב םייּב סערעטניא ןוא

 ןענעז ,רענדער ןשיטילָאּפַא ןרעה וצ ןסַאמ יד ןיא ןעמָארטש

 רעמ טָאה רענייק זַא ,ןרָאװעג ןסערעד יױזַא טציא ןיוש יז

 .סעדער עשיטילָאּפ ןייק ןרעה טלָאװעג טשינ
 רעװ ,לַאז.דרַאיליּב םעד ןופ ןכָארקעצ ךיז זיא םלוע רעד

 יֹּמִא .טעפוּב םענײמעגלַא ןיא רעוו ,רעמיצ.לעטָאה ןייז ןיא קירוצ
 טימ ןשטנעמ ןופ עּפורג עניילק ַא רָאנ ךיז טָאה טלעטשעג

 יַאֹּב רעד רעּבָא ,"גנוּברַאפַאב רעשיטילָאּפ, ןוא ?סעיצַאטנעירָא

 יד ןופ ןקערשּפָא טזָאלעג טשינ ךיז טָאה טַאקָאװדַא רעטמיר
 ּפָאק ןטימ טלקָאשעג גיױעױדַאּב רָאנ טָאה רע ,ןלוטש עגידייל
 רַאפ טמורּבעג ןוא םלוע ןשיסור םעד ןופ ץנַארָאנגיא רעד ףיוא

 :ץכערק ַא טימ ךיז
 ! דנַאלסור ,דנַאלסור ,ְךָא --
  טמייג ןטױל .שיט ןגנַאל א טלעטשעגפיוא ןּבָאה רעניד יז
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 ,ךוט םענירג ַא טימ טשינ טקעדַאּב םיא יז ןּבָאה ,טייצ רעד ןופ
 טימ ייוצ שיט ןפיוא טלעטשעג ןּבָאה ייז ,ןטױר ַא טימ רָאנ
 8 ,ןייז הדומ זומ ןעמ ןוא ,סערּבַאילעדנַאק ענעדנוצעגנָא טכיל
 ,שיט ןרעטניה טצעזעג ךיז טָאה טַאקָאװדַא רעטמירַאּב רעד ןעוו
 םעד ּבילוצ ןיא סָאװ ,לוטש.רעטָאּפ םענעדלָאג ןכיוה םעד ףיוא
 ןעוועג ןענעז ןטייז עדייּב ןופ ןוא ,ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא קעווצ
 ,רָאה םָאְק רענעסקָאװַאּב ,רעיורג ןייז טָאה - ,רעפלעהוצ ענייז
 ,טכיל םעד ןופ גגוטכיײלַאּב רעגידבוט-םוי רעד ןופ טניײשַאּב
 ,גנוטכַא ןוא טקעּפסער ךיז וצ ןפורעגסױרַא

 סנױבַאילעדנַאק עדנטכייל יד טימ שיט רעטקעדַאּב-טױר רעד
 טָאה ןעמ זַא ,גנומיטש ןוא תובישח סעצָארּפ םעד ןבעגעגוצ טָאה
 ןשירָאטסיה ַא ףיוא תמא ןַא טימ ךיז טניפעג ןעמ ,ןעניימ טנַאקעג
 ,שיט ןרעטניח ,טגַאװ רעד ףיױא טלעפעג רָאנ טָאה סע ,טּפשמ
 םעד רעּבָא .טייקכעלנעזרעּפ רעגידגריגער ַא ןופ דליּב גיסַאּפ ַא
 טימ ןוא ,ןטָארטרַאפ ךיוא סָאד טָאה ּפָאק רעױרג סטַאקָאװדַא
 =דַא רעד טָאה ןָאט ןיא טייקכעלרעייפ ןוא עמיטש רעטרירעג ַא
 :עדער ןייז ןּבױהעגנָא טַאקָאװ

 ,טציז טכירעג סָאד ,ןרעה עניימ --

 ,5 ,טיוקסָאמ ,שֵמ
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 זיוה סרָאטַאנרעּבוג ןיא

 טָאה טַטקָאװדַא רעטמירַאּב רעד ןעו ,טייצ רעד ךרוד
 .לָאֹּב יד רעּביא טּפשמ ןייז "לָאּפָארטעמ , לעטָאה ןיא ןטלַאהעגּפָא
 | ,טורעג טשיִג סעקיװעשלָאּב יד ןּבָאה ,סעקיוועש

 עקסָאמ ןיא ןעועג זיא ןטַאדלָאס יד ןופ טַאר רעד
 ,טכיוועגנגעג ַא ןפַאשַאּב וצ ידּכ .העּפשה רעשירע-סע רעד רעטנוא
 .רַאפ ַא ןפוררַאפ טעטימָאק-סגירק רערענָאיצולָאװער רעד טָאה
 ןרעלקוצפיוא ,ןָאזינרַאג רעװקסָאמ ןופ ןטַאגעלעד יד ןופ גנולמַאז
 ןשינעעשעג עשיטסיוועשלָאּב יד ןופ ןליצ יד ןגעו ןטַאדלָאס יד
 ,גגולעטש ַא יז וצ ןעמענוצנָא ןוא דַארגָארטעּפ ןיא

 טּפַאכעגנײרַא ךיוא ךיז ןּבָאה ןטַאגעלעד עשירענלעז יד טימ}
 ידּכ ,ןעײטרַאּפ ערעדנַא יד ןופ רעייטשרָאפ גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא
 .סיוא עשיטסיװעשלָאּב יד ןגעג ןלעטשוצננעגטנַא ךיז טרָא ןפיוא
 9 .,עיצַאטיגַא ןוא ןעגנוריפ

 סָאד ןענופעג ךיז טָאה ץַאלּפיקסוועשינרעשט ןפיוא| -
 םעד ןעמונרַאפ טעמּכ טָאה סָאװ ,זיוה עשירָאטַאנרעּבוג-לַארענעג
 סװעלעּבָאקס ןענַאטשעג זיא סע ןכלעװ ףױא ,ץַאלּפ ןצנַאג
 עשיטסירעטקַארַאכ סָאד ,סױרַא ַאיַאקסרעװט רעד וצ זיּב ,לָאמקנעד
 עשיסור יד טּברַאפעגנָא ןעװעג ןענעז סע ןכלעװ טימ ,טױר
 יד ףיוא קערש ַא טגָאיעגנָא גידנעטש טָאה ,סעדייּבעג-סגנוריגער
 ,טיור סָאד ,עירעפמיא רעשיסור רעסיורג רעד ןופ רעניואוונייא
 ןעועג זיא זיוה סרָאטַאנרעבוג.לַארענעג רעװקסָאמ םנופ ,רעּבָא
 קורדנייא םעד טקרַאטשרַאפ ןּבָאה רעמ ךָאנ ,טולּב גידרעייפ יוז
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 סָאװ .ןסקיּב יד ןּופ ןטעגגַאּב יד ,רילָאק ןכעלרעפעג םעד ןוּפ
 ןקַאזָאק יד עכלעוו ,ןצלעּפ.ןטּפעש עפיט יד ןּופ טקּוקעגסױרַא ןבָאה
 ןבָאה,זיוה עגיזָאדסָאד ןכַאװאּב גידנעטש ןגעלֿפ סָאװ סעקינשזַארטס ןּוא
 ,ןשטנעמ עטעדיילקעג-ליוויצ ,עגיטכעדרַאפ יד ךיוא ןוא ,ןגָארטעג
 .עדייּבעג רעגיזָאדרעד םורַא טיירדעג דימּת ךיז ןּבָאה סָאװ

 ןעמוקסיוא ייז טגעלפ סע ןעוו ,רעניואוונייא רעװקסָאמ יד
 ףיוא ןײגרעּבירַא ןגעלפ ,ץַאלּפ-יקסוװעשינרעשט םעד ןייגוציײּברַאפ
 ןייק ןקעוװרעד טשינ ןלָאז ייז ידּכ ,רַאוטָארט טייז רעטייווצ רעד
 ןזָאל גילעפוצ ןלעו יײז סָאװ ,םעד ךרוד ךיז ףיא דשה
 סָאװ ,ףױה ןכעלמייהמוא ,ןסיורג ןיא ןקילּב ערעייז ןעשזדנָאלּב
 םענעדָאלַאּבירעװש ןוא ןטנפעעג-טיירב םעד ןופ סױרַא-טקוק
 ,רעיוט

 ,רעכלעזַא טנױאוװַאּב זיוה עגיזָאדסָאד טָאה ןָא-טינומדק ןופ
 רָאג רעדָא ,טולּב ןשירַאצ ןופ טמַאטשענּפָא ןײלַא טָאה סָאװ
 .החּפשמ רעשירַאצ רעד ןופ רעטנעָאנ ַא

 ךיז ןּבָאה טנָארפ ןופ ןעוו ,עיצולָאװער-רַאורּבעפ רעד טייז
 ענעּפָאלעגקעװַא ןופ ןלייט עגידנעשזדנָאלּב ,ענעטירעגּפָא  ןגָארטעג
 עלַא ןופ ןּבילקעגנָא עװקסָאמ ןיא ךיז ןּבָאה סע ןעוו ,ןטַאדלָאט
 טלעטשעגּפָא ךיז ןּבָאה ןוא רענלעז עזָאלמיײה דנַאלסור ןקע ריפ
 ןליטשסיוא טלָאװעג טלָאװ טייצ יד יװ ,ייז ןּבָאה -- ,"רטנעצ ,, ןיא
 םענעּפָאלטנַא םעד ןופ זיוה סָאד ןעמונרַאפ אקווד ,עינָאריא ריא
 ענייז עלַא ,ןלייט ענייז עלַא ןוא סעדייבעג עלַא ,רָאטַאנרעּבוג
 טימ טליפעגנָא ןעוועג ןענעז ןּבוטש ענעגרָאּברַאפ ןוא עטסואווַאּב
  עלַא ןופ ץכעּבײלקנעמַאזוצ גידלבּב ַא ,ןעגנולײטּפָא עשירעטילימ
 עשיסור עטיירּב יד טנױאװַאּב ןּבָאה סָאװ ,ןסַאר ןוא רעקלעפ
 טימ ,עטרָאהַאּבטענורּב ,ןסור-סיורג עגידנכַאל ,עדנָאלּב :דרע
 ,ןסורךיילק ,רעמינּפ עטַאװעמּת ןיא טצעזעגניירַא ,ןגיוא-ּבלַאק
 ,ןטַאיזַא ,ןטינש-ןגױא עשיקימלַאק טימ ,עגירעיורט ,ענטומלַאק
 ןוא ,ןקַאילָאּפ עטלּפוטשעג ,רעמינּפ-לֿפָאטרַאק טימ ,עגיגוא-ץרַאװש
 סָאד זיא ץלַא יו רעמ רָאנ ,ןדיי ענידוועריר עגיסקיוועגניילק
 עגעסָאנעגנָא-סטכעלש טימ ,עקיטומ-רעווש ןופ טצעזַאּב ןעוועג זיוה
 עכעלגעמ עלַא ןיא ןוטעגנָא ,רעניווטיל ןוא ,ןשיטָאל רעמינפ
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 -ישרַאֿפ ןוא ,לויטש ןיא ,טיה ענרעטופ ןיא :גנודיילק רעקיטש
 סע יװ רָאנ ,עמרָאפ רעד טױל טשינ ,ךעלקער ןעמרָאפ ענעד
 ,טזָאלעג ךיז טָאה

 טָאה סָאװ ,םלוע רעשּפיה ַא ןּבילקרַאפ ךיוא ךיז טָאה ייז טימ
 ןוא ןרָאטַאטיגַא :תוכייש ןייק טַאהעג טשינ רעטילימ טימ טקעריד
 .רַאּפ ערענָאיצולָאװער ןוא .עשיטסילַאיצָאס ענעדישרַאפ ןופ רעוט
 .עטילימ טימ רָאנ ,ליוויצ ךָאנ וליפַא ןעוו ,טדיילקעג ךיוא ,ןעייט
 ,ןטַאלַאכ ענרעדעל ןיא רעדָא ךעלצלעפ עצרוק ןיא .טינש ןשיר
 ,טיה ענעטיגשענוצ םרָאפ רעשירעטילימ ַא טיול ןיא ןוא לוויטש ןיא
 .גיצומש עגיכָאוװיװװצ ןוא עגינעט-טכַא טימ טַאנסױא ןָא עלַא
 ,סעּבמָאג יד ףיוא דרעּב ענעסקָאװעגנָא

 ןופ ץיז רעד ןרָאװעג זיא זיוה עשירָאטַאנרעּבוג סָאד
 טעטימָאק ןגיזָאדמעד טָא ןוא ,טעטימָאק-סגירק ןוענָאיצולָאװער
 ,טייז רעייז ףױא ןעגיוועג טלָאװעג ןרענָאיצולָאװער עלַא ןּבָאה
 ןוא םישדח טייצ ,זיוה ןשירָאטַאנרעּבגג םעד ןיא ,טרָאד ןענעז
 .םיוא ןוא סעדער ,ןעגניטימ ןוא סעיסוקסיד ןעגנַאגעגנָא םישדח
 ,רענלעז יד טעשטומרַאפ ןּבָאה סָאװ ,ןעײטרַאּפ עלַא ןופ ןעגנורעדָאפ

 .ןרָאװעג זיא ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,זיוה עשירָאטַאנרעּבוג סָאד
 ,םירוחּב-הבישי ןיא -- ןטַאדלָאס יד ןוא .זיולק ַא ןיא טלדנַאװרַאפ
 ןיא ןטלַאהעג טָאה רעדנװַאּב ײטרַאֿפ עדעי עכלעװ טימ
 עריא ןזעלרָאפ ןייא ןיא ,ןעמַארגָארּפ ענעגייא עריא ןלענק ןייא
 טשינ ,ךיז טײטשרַאפ ,ןּבָאה ןטַאדלָאס יד עכלעוו ןיא ,ןסיזעט
 רעדעי ךָאנ זַא ,ךיז טײטשרַאפ ,ןּבײלקרעדנַאנַאפ ךיז טנָאקעג
 סע ןוא ,עיצולָאזער עגיסַאּפַא ןעמונעגנָא ןעמ טָאה עיסוקסיד
 ךעלסילש ןוא ,טעטימָאק םנופ לעטשנעמַאזוצ רעד ןטיּבעג ךיז טָאה
 ,עטשרעּביוא ערעיײז ןופ רעמינּפ יד ןסעגרַאפ רענלעז יד ןּבָאה
 ,,רידנַאמָאק רענעגייא ןייז ןרָאװעג זיא טָאדלָאס רעדעי ןוא

 ,ןכָארּבעגסױא :זיא עיצולָאװער עשיטסיוועשלָאב יד זַא
 סָאװ ףיוא ,טסואוועג טשינ ןטַאדלָאס עמירָא יד רָאנ טשינ ןּבָאה
 טשימעצ ןענעז רעריפ ערעייז ךיוא רָאנ ,ןענעז ייז טלעוו .ַארַאפ

 : .ןרָאװעג |
 סע ואװ ,טרָאד ,לַאז ןשירָאטַאנרעּבונ ןסיורג םניא זיא
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 ןופ ןלַאּב רעװקסָאמ עסיורג יד ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןענעז
 עלַא ןופ עיסוקסיד עסיורג יד טציא ןעמוקעגרָאּפ ,לדַא ןשיסור
 ןיא ןטָארטרַאפ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס
 ,טעטימָאק-סגירק ןרענָאיצולָאװער

 ןגָאלשַאּב טנעװ יד טימ ,לַאז רעסיורג רעכעלמייהמוא רעד
 ןקלַאּב רעד - ,ןלייז ענרָאמרַאמ יד ןשיווצ ,קסַאמַאד ןוועזָאר טיט
 זיא - ,למיה ןעלּבַא ףױא סעומ ןוא סניטעג טימ טלָאמַאב
 .רעטעברַא ןוא רענלעז טימ טקַאּפעגרעּביא ןעוועג

 ןיא ךיז טגעלפ סע ןכלעוו ןופ ,ןָאקלַאּב רענרָאמרַאמ רעד
 ןעוועג טנייה זיא ,קיזומ עשרענלעז ןליּפש ןרעה ןטייצ עטוג יז
 .ןואיָאד ,ּפעק עשירענלעז ןופ סענירפושט עטעשַָאלּפעצ טימ לֹופ
 ,טנַאװ רענעגָאלשַאּב רעד ןופ סנדייז קיטש ַא ןיוש טלעפ טרָאד
 ןוא ,"עיסימָאק-זיוה, יד טשימענגײרַא ךיז טָאה גיטייצטכער רעּבָא
 רעּביא רעּבירַא-טלַאפ ןוא ןעגנעה ןּבילּבעג זיא סנדייז קיטש סָאד
 ,ערּבַאילעדנַאק-טנַאװ ענעזנַארּב ַא

 ,ןעיורפ עטעקַאנ ןופ ןרוגיפ ענעזנָארּב עטעדליגרַאפ יד ןוא
 ןטכױלַאּב לָאמַא ןּבָאה ייז :עגירעייז סָאד ןעוט ןרומַא ןוא ןפמיצ
 ףיױא ןעמַאד רעװקסָאמ ענייש יד ןופ טמעוֶא ןוא סנקור יד
 טצומשרַאפ שטָאכ ,טציא ןטכױלַאב יז ;רעלעּב עשירָאטַאנרעבוג
 ירַאמ יד .רעמינּפ עטציושעצ עשירענלעז יד ,טרעװַאשזרַאּפ ןוא

 ,עסָאר רעגיּפמוד ַא טימ יז ןופ טכיױה סע .ןציווש ןלַאז עגרָאמ
 עשירענלעז ענעטַאנקעגפיונוצ ,עטמירַאװעגכרוד ןופ טגָאלש סָאװ
 | | .רעבייל

 ןגעלפ סע טנווגרעטניה סגעמעוו ןופ ,עניב-עשינ רעד ןופ
 עכעלרעזייק יד ןופ ןרילָאק-דַאלָאקָאש רעדָא -טעמרַאּפ יד ןקוקּפָארַא
 .רַאפ טימ רעכיט עטיור סױרַא טציא ןעמַאלּפ ,רעדליב-ןעילימַאפ
 ןוא רעטנָאלפ-דרָאּב רעסיורג ַא ,ןטפירשפיוא."שטנואוו, ענעדיש
 .טײר ,ןטיירּב ַא ייּב .סקרַאמ לרַאק ןופ ןרעטש רעגידנטכייל ַא
 ןוא ,רענדער יד ןעייטש טרָאד .רעריפ יד ןציז שיט ןטקעדַאּב
 הצ ךיז טרעה םלוע רעשירענלעז רעד

 רענייא ןלַאּפ -- עטנילײװגנַאלרַאפ ,עגירעפעלש ,עדימ -- לייט
 םיש דה טייצ ןיוש ,ףָאלש ךָאנ עגיטשרוד ,לסקַא סנרעדנַא ןפיוא
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 ,סָאװ ןגעװ ןוא  ןטַאּבעד יד ןָאףןעײג סע יו ,םישדח ןוא
 טעוו'מ ןעװ זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ .טשינ ןעמ טסייוו ,ךעלטנגייא
 טנָארפ םנופ ןטַאדלָאס יד ןעמ טעװ ,ןפרַאװּפָארַא רַאצ סעד
 ןיוש ןעמ טָאה ָאד ןוא ,ןלייטעצ םירעיוּפ יד וצ דרע ,ןקישמייהַא

 ,ךָאנ ןעמ טּפעלש טנָארפ ןפיוא ןוא ןפרָאװעגּפָארַא רַאצ םעד

 ןרָאװעג זיא טסואימרַאפ ,טשינ ןעמ טרעה דרע ןייק ןופ ןוא

 גונעג ,טעטש יד רעּביא ךיז ןּפעלשמורַא ןוא ןרעגלַאװמורַא סָאד

 םוצ ,םײהַא ךיז טקנעּב סע ,ןעיֵאטלוה ןוא ןעילוה סָאד ןיוש

 רענעגײא רעד וצ ,דלעפ םענעגייא םוצ ,ףרָאד םענעגייא

 ןיא ןיא ןעמ טלַאה ָאד ןוא ,תומהּב ענעגייא יד וצ ,החּפשמ .
 ןעמ ןָאק ןכיילגסיוא ןוא ,ךיז ןועּפמַא ןוא ןגירק ,ןדער-ןוא-ןדער

 .ןּפַאכ סעלַא סָאד לָאז לווייט רעד זַא ,טשינ ךיז

 ירַאֿפ ןקוק ,עויאַאג ,עטּבעלעגפיוא ןענעז רעֶמיִנּפ ערעדנַא
 ןיא .ןעמענַאּב ןליוו ,ןייטשרַאפ ןליוו ,ןקילּב עשהמהּב טימ ןריול

 סע ּבױא ,ןייז ןָאד סע זומ סעּפע ,ךָאד סע טייג סָאװ-סעּפע
 טייג סָאװ ןגעוו ןוא .גירק-רעדירב ַא וצ ,וצרעד ןעמוקעג זיא

 - ןעמענַאּב טשינ סע טעװ לווייט רעד ?ךָאד סע

 סייוש רעד .עטציהעצ ,עטּבעלַאּב ןענעז רעמינּפ ערעדנַא

 ןפױא רָאה עגיכעטש ,עטכידעג ,עטפעלקעגוצ יד ןופ טניר

 סָאד .ףיט ןעמעטָא ,טײרּפשעצ רעכעל-זָאנ יד ,ןרעטש םעניילק

 טיירש ןעמ .סױרַא ןייצ ןוא גנוצ טימ ,ןסירעגפיא זיא ליומ

 ,סָאװ טשינ סייוו ןעמ ןוא ,סעּפע
 ,טָאװש ַא יו ,ןיירַא ץלַא ךיז ןיא ןּפַאז ,עליטש ,ערעדנַא

 וצןעלקָאש ןוא טייקגידתומימת רעזעיגילער ַא טימ וצ ךיז ןרעה

 ענעדישרַאפ יד ןופ טתיממעצ יוװ ןיוש רָאג ןענעז ערעדנַא ,ּפָאק ןטימ
 ,עמרָאפטַאלּפ רעד ןופ ,ןּביוא ןופ ןפרָאװעג ןרעוו סָאװ ,רעטרעוו

 טרָאװ סעדעי .טצעזעג ּפָאק ןיא ,רענייטש ןעוועג ןטלָאװ ייז יו
 ןוא ,ןפָארטעג טָאה רעד ןוא ,סקיּב ַא ןופ טליצעג יו ,טפערט

 רָאנ ,טכער טָאה רענעי ןוא ,טכער טָאה רעד :ןפָארטעג טָאה רענעי
 יעגנעמַאצ ןופ ןוא ,טשינ ןעמ טסייוו ,זייז טעװ סָאד יֹװַא יװ

 ריד ךיז טּפעלק דמעה סָאד זַא ,ץיח ַא טצעז רעּבייל עטשטעווק

 טטעלקרַאפ זיא ליומ סָאד ,ןקורט זיא לגרָאג םניא .,ןקֹור ןפיוא
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 עטעפ ,עטכעלש ןופ ,טיורּפ ןטכייפ ,םענעקַאּבעגסיױא-טכעלש ןופ
 ָאטשינ זיא ייט ןייק לייװ ,"קָאטַאיּפיק, ןױלּב ןופ ןוא עשַאק
 ןעקנעוושוצרעטנורַא ןעװעג רעסַאװ קולש ַא שטָאכ טלָאװ ,גונעג
 !ץכעגייט סָאד

 סע .ןסיו וצ גיטױנ ךָאד זיא סע ןעמ וומ ןרעה רָאנ
 טשינ סע טסטנָאק וד זַא ,סעגיטכיוו סעּפע ןגעװ ךָאד ךיז טלדנַאה
 טגָאלש ןעמ ,טשינ ןײװַאה ןייק ךָאנ סע זיא ,ןעמענרַאפ
 !סָאװ רָאנ ,ןייז סעפע ָאי ךָאד סע ומ ,רעּבירעד ךיז
 ץיה יד ןוא ,קנַאטשעג רעד ָאד ןוא ,טסיײװ לייט רעד
 רעטציהעגרעּביא ןַא ןיא טסלָאװ וד יװ ױזַא םורַא ךיז מעג
 | ,ןעועג דָאּב

 +ץקיג רעד ןיא ,עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ,ןביױא ןטרָאד ןוא
 ,עדמערפ ןוא ענעגײא ,ייז ןציז ,רעכיט יד רעטנוא ,עניּב
 .ןא-סקעז םנופ טַאדלָאס ַא ,עטעדיילקענ-ליויצ ןוא ןטַאדלָאט
 .ייוצ ןזָארטַאמ ןוא ,לעמערק ןיא יא סָאװ ,קלופ ןטמגיצפופ
 רָאנ ,סױרַא ץלַא טָאד טמוק ייז ןופ ,ןזָארטַאמ יד ,ןיז עשיטניה
 .טייג סע סָאװ ןגעוו ןסייוו ,קסע ןא ןעמענַאג ייז ,ןעגנוי עגולק
 ענערישעג.טשיג ןוא ךעלדמעה-רעטעברא טימ ,עליויצ ןוא
 דער ייז זַא .עליויצ יד ,ייז ןסייו רָאי עטוג יד רָאנ ,דרעּב

 ,גירעזייה ייז ןענעז לָאמעלַא ןוא ןעמענַאּב טשינ סע וטסעוו
 - !ןעמענ ייז לָאז לווייט רעד

 רעכַאלפ רעד טימ ,רעליוװצ רעד ,רע טייטש טָא ןוא
 ײװ זיא לוק סָאד רעה טשינ וטסנָאק ,טדער רע סָאװ ,טסורּב
 ןוא .רעטָאק רענעגָאװצענּפָא ןַא יװ גירעזייה ,ןײרַא סַאפ ַא ןיא
 1זלאה ןופ סע טכירק ,טרָאװ ַא ריד וצ ָאי ןיוש טייגרעד רעמָאט
 יז ןטסורּב יד טימ, ,"רַאפעג ןיא עיצולָאװער יד, לָאמַא ךָאנ

 םע טלָאװ ?רע טדער ןטסורּב ַארַאפ סָאװ ןופ ,"ןצישַאּב וצ
 ןופ ןרעה וצ טנױלעג ןעוועג ךיז טלָאװ ,ןעוועג הבקנ ַא שטָאכ
 -ָןירַא טערּב ַא ןיא ןקעטש ַא יװ טיױא סעפעטמוק יױװַא ,ןטסורב
 !לווייט םוצ

 פז ןבָאה טשרעוצ ןּבעל סָאד ריד ןופ ײז ןליװ עלַא = |
 ךיא ,דנַאלרעטָאפ סָאד ךָאגרעד ,רַאצ םעד ןצישַאּב וצ ןפורעג
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 ,ןּבעל סָאד ןּבעגקעװַא טסעוו וד זַא ,וד ןוא ,עיצולָאװער יד -- טציא
 טשינ ךיד ןָאק עיצולָאװער יִד !ןּבײלּב וטסעוו עשז:סָאװ ייּב
 | | | ,ןריוּבעג לָאמַאכָאנ

 טגָאז ןעמ סָאװ טשינ טסרעה וד ! ןוז רעשיטניה ,גייווש --= |
 יד ןוא ,טנָארפ ןפיוא ןקיש ךיד ןליוו "עסייוו, .יד !ריד וצ
 גונעג ,טשינ ףרַאדַאּב ןעמ ,טשינ ייג :ןגָאז יד .טשינ ןוָאל
 | ,המחלמ

 ןייגסױרַא רימ ןסייה יד זַא ,סױרַא רימ טמוק סָאװ --
 יד ןופ ןטָאימעלוּפ יד רעטנוא ךיז ןלעטשרעטנורַא ,סַאג רעד ףיוא
 ןײמ ןקניפעג לעװ ךיא ואװ קוליח רעד זיא סָאװ ?"עסייוו,
 | ?ָאד יצ טרָאד ,טיוט

 ףױא ןייג טשינ טסעװ וד זַא ,ןוז רעשיטניח ,וד ןוא --
 ,טנָארמ ןפיוא ןקיש ךיד ןוא "עסייוו, יד ןעמוק ןלעװ ,סָאג רעד
 .ערעזנוא ןופ ךָאד ןענעז יד .טשינ ןוָאל יד ןוא ? ןענַאטשרַאפ
 ?ןעגַאטשרַאפ ,טציא טדער קיוועשלָאּב ַא

 ףרַאדַאּב םיױּב ןייא ףױא !לװייט רעד עלַא ייז טּפַאכ --
 יד ןוא ,ןענינעל יא ,ןיקסנערעק יא ,ןעגנעהפיוא עלַא ייז ןעמ
 .רעד יד ןיא ןוא ןעמענ ןעמ ףרַאדַאּב ןענָאלַאשע .ןדיי ערעדנַא
 ץלַא ןדער ייז ןוא - ןבעג ןעמ ףרַאדַאּב דרע ,ןרָאפקירוצ רעפ
 !סוטסירק רענילייה .ןסערעד ןיוש טָאה סע זַא ,עיצולָאװער ןגעוו

 !ןּפַאכ עלַא ייז לָאז לווייט רעד
 רעד ,סָאװ יצ ,ןעקנורטעג טָאה רע ,ליטש םיא טכַאמ --

 | | ?ןוז רעשיטניה
 ,טגָאזעג ?ןָא ייז ןעיירפ סָאװ ?טכער טשינ ןעד טָאה רע --

 ןוא ןקישמײהַא ךיד ןעמ טעװ ,ןעמוק טעװ עיצולָאװער יד זַא
 רעטנוא ךָאנ טָאטש ןיא ָאד ייז ןטלַאה סָאװױצ .ןּבעג דרע ריד
 ןיו עשיטניה ,טשינ ךיױא ןעמ טעז דרע ןייק ןוא !סקיג רעד
 ,עלַא ןעגעז

 יד ןוא ,ענעסקָאװעגנָא ןעועג ייז ייּב ןענעז דרעּב יד
 .רעבלעק ערעייז ןופ ןּבָאה ןגיוא עָארג יד .עגירעיורט רעמינּפ
 טשיג ,טלפייווצרַאפ-ּבלַאה ,טמולחרַאפ-ּבלַאה טקוקעגסױרַא רעכעל
 רָאפיט ַא ןסירעגסיורַא ךיז טָאה טסורּב רעשירעגלעז ןייא ןופ
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 םיטש רעגידנעיירש ,רעגירעזייה רעד וצ ךיז גידנרעהוצ ,ץכערק
 ,רעגדער ןופ

 !ןעמענ עלַא ייז לָאז לווייט רעד זַא -
 רענלעז רעגירעילטימ ַא טגָאז -- !ןרעה זָאל ,ליטש גייווש -

 / .טקוק סָטװ ,םענרַאפ ןרעװש ןופ םינּפ טגנערטשעגנָא ןַא טימ
 םענעטקָאװַאּב-דליוו ַא ןוא דרָאּב 'ועגידעכעטש-גידנור ַא ןופ סױרַא
 | הי ,רָאה ּפָאק

 לַמייויס וטסעװ ןייטשרַאפ זַא ,ןרעה וטסעװ סָאװ --
 | ,טשינ

 -יװעשלָאּב סעכלעזַא סָאד יא סָאװ ,זנוא .גָאז ,רבח ,יעה --
 ןופ םיטש עטגעלענטָא-טיײװ ַא טרעהעג ףיז טָאה -?סעק
 קיטש ַא ייּברעד טעייק רעגידנגערפ רעד ןוא -- ,סױרַא לקניוו ַא
 ,טיורּב ץרַאװש

 גנודמערפרַאּפ ןפורעגסױַא עגַארּפ עגיזָאדיד טָאה טשרעוצ
 ןּביױא ןרָאװעג טלמוטעצ זיא רינדער רעד ,גנורעדנואוורַאפ ןוא
 .רַאפ רַאפ ,םלוע ןופ לייט ַא ךיוא ױזַא ,עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא
 ,ןרעפטנע טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה גנורעדנואוו

 !סעקיװעשלָאּב ךָאד ןענעז סָאד !ּפָאק רעשידרעפ וד - ,ע
 טָאה -- ,גנולמַאזרַאפ רעשיטסיװעשלָאב א ףױא ךָאד ןענעז רימ
 ,ןגידנגערפ םעד טרעפטנעעגּפָא רעוו

 סָאװ רָאנ ,קיװעשלָאּב ַא ןיילַא ןיִּב ךיא .ךיא סייוו סָאד --
 רענייק ךָאנ זנוא טָאה סָאד ,סעקיװעשלָאּב יד ןענעז סע סנױזַא
 ?ייז ןליוו סָאװ ןוא רימ ןליוװ סָאװ ,טנָאזעג טשיג

 .טימ ,םרח רענעמוגעגּפָארַא ןַא יו ןעועג זיא עגַארּפ יד
 ךיז ןּבָאה סע ןוא ,ןגערפ געמ ןעמ זַא ,טליפרעד עלַא ןּבָאה לָאמַע
 | :םוטעמוא ןופ ןעמיטש טרעהעג ןיוש

 .עלַא רַאפ לָאמנייא רבח רעד זנוא לָאז ,גיטכיר זיא סָאד --
 סָאװ ,רעגירעדינ ַא ,רעטייווצ ַא רעטייוו טגָאז - ,ןרעלקרעד לָאמ
 סָאװ - ,ןעלסקַאןטַאדלָאס יד ןופ סיורא םיק םיא טעז ןעמ
 ? קיװעשלָאּב ַא זיא סנױזַא

 ,טגעגילעטניא רעשיפיט ַא ןעװעג יא רענדער רעד
 ןיא ,דנַאלסױא ןופ ןעמוקעגקיררצ טשרע יא סָאװ ,שטנעמ ַא
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 --,טַאװַארק ןוא רעגלָאק ןגיצומש ַא טימ גנודיילק רעשידנעלדמערּפ

 ,טשימעצ רעייז םיא טָאה עגַארפ יד .ןרָאװעג ךיילּב רעייז זיא רע ןוא
 רָאנ ,ןטַאדלָאס יד רַאפ טשינ ,ןדער רעטייוו טװאורּפעג טָאה רע
 .עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןסעזעג ןענעז סָאװ ,םירבח יד רַאפ

 טָאה רע ןוא ,ןעמרַאיל וצ ןּבױהעגנָא ןּבָאה רענלעז יד
 ,טרָא-רענדער ןייז ןזָאלרַאפ טזומעג

 רעשירענגעג רעד טצונעגסיוא טָאה עכָאטַאמוס עגיזָאדיד
 םייּב ,לָאמטסנעד ךָאנ זיא ,טגָאזעג יו ,טעטימָאק-סגירק רעד .דצ
 ןופ ןענַאטשַאּב ,עיצולָאװער רעשיטסיװעשלָאב רעד ןופ ּבײהנָא
 םיא ןיא ןעועג ךָאנ ןענעז סע .ןרענָאיצולָאװער עטשימעג
 טעמּכ ןעוועג ןיוש ןענעז ייז שטָאכ ,"סעקיוועשנעמ, ןוא "ןערעסע
 ןפמַאק ןעננַאגעג ןיוש ןענעז סע שטָאכ ןוא ,טּפטשעגסױרַא יו

 ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס ענעדישרַאֿפ יד ןשיװצ ןסַאג יד ףיוא

 .ןעמרָאפטַאלּפ עגידתופּתושּב ןעמענרַאפ וצ טואורּפעג ךָאג יז ןּבָאה |
 .םױרַא ךיז טָאה ןטַאדלָאס יד רַאפ עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא

 רעכיוה ַא ,טענורּב רעצרַאװש ַא ,רענדער "רעשירעסע, ןַא טּפַאכעג

 ,ץרַאװש ַא טימ ,ענירפושט רעטכידעג ,רעטעשַאלּפעצ ַא טימ

 ןעועג לָאמטסנעד זיא סע יו ,"ווָאנרעשט ַאלַא, לדרעּב גיציּפש

 טימ ןעװעג זיא םינּפ ןייז .ןרענָאיצולָאװער ןשיוװצ עדָאמ יד

 יװ יװַא ,ןגיױא עגידנכַאל ,ענעדירפוצ ןוא ןקַאּב עטנוז;ג ,עטיור

 ריא ןופ טלָאװ ןוא עיצולָאװער ןופ טרענעג ןעוועג ךיז טלָאװ רע

 טייקגדירפוצ יד .גנעל רעד ןיא ןוא טיירּב רעד ןיא ןסקָאװעג

 ,"טייצ רעטונ, רעד ּבילוצ ןעװעג זיולּב טשינ זיא םינּפ ןייז ןופ

 ןופ טלַארטשעגסױרַא םיא טָאה יז רָאנ ,ןּבעל רימ רעכלעוו ןיא

 | ..תולעמ ענעגייא ענייז
 ןוא טלַאװג ַא ןּבױהעגפױא ךיז טָאה ןעניישרעד ןייז ייּב

 ייס ,עמרָאפטַאלּפ רעד דצמ ייס ,ןטייז ענעדישרַאפ ןופ םעדָאיל ַא

 .רַאװג רעסייוו, ,"טעדַאק, ,"המשנ עטפיקרַאפ, : םִלֹוע םעד דצמ

 ןעמענ עטוג ערעדנַא ךָאנ ןוא ,"רענָאיצולָאװער-רטנָאק , ,"טסיד

 .ןּבָאה ןעמענ עגיזָאדיד ,אּברדַא .טרַאעג טשינ םיא טָאה סע רעּבָא

 טימ ,םיא וצ טנעה ןסירעג ןױש ךיז ןּבָאה סע .טעפנהעג םיא

 רעּכָא ,עמרָאפטַאלּפ רעד ןופ ןּפעלשּפָארַא טװאורּפעג םיא טנעה
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 ךיז טזָאלעג טשיג ןוא ,טרעװעג ,רעגידלכיימש ַא ,ךיז טָאה רע
 ,טרָא ןייז ןופ ןּבײרטרַאּפ

 וצ טגנַאלַאּב טָאה סָאװ ,םִלֹוע ןשיטַאדלָאס םנופ לייט רעד
 לָאז ןעמ זַא ,טרעדָאפעג ןוא טציטשעגרעטנוא םיא טָאה ,דצ ןייז
 ןּבָאה ערעדנַא .ןגָאז וצ טָאה רע סָאװ ,ןרעה ,ןדער ןזָאל םיא
 טָאה שער ןוא שיור ןגיזָאדמעד ןיא .ןעמױרוצּפָא םיא טרעדָאפעג
 .רעסיוא ןַא טימ טדערעג טָאה רע .ןרעטש טזָאלעג טשינ ךיז רע
 םעד טניזַאּב ךעלסילש טָאה סָאװ ,עמיטש רעגידנעיירש ךעלנייוועג
 | ,םלוע ןופ םערַאיל

 ַאוַא דער טפרַאדעג טָאה רע יו ױזַא רע טָאה טדערעג |

 טָאה ץַאז ןדעי ייּב ןוא ,עמיטש רעגידנכַאל ַא טימ ,רענעדירפוצ
 םינּפ ןיא םלוע םעד גידנעלכיימש טקוקעג ןוא טלעטשענּפָא ךיז רע
 טָאה רע .גנורעדנואווַאּב ףיוא טרַאװעג טלָאװ רע יו ױזַא ,ןײרַא
 רעטקיצטנַא ןַא ,ענירּפושט ןייז טימ גנורעטסייגַאּב רַאפ טלקָאשעג
 ,קרַאטש ןוא סיורג ױזַא .טגָאזעגסױרַא טָאה רֹע סָאװ ,ץַאז םעד ןופ
 .רעטרעוו-סגנורענעלקרַאפ טצונַאּב רָאנ רע טָאה ,ןעוועג זיא רע יו
 רָאנ ,רעגלעז ןייק ןסיהעג טשינ םיא ייּב ןּבָאה רענלעז
 ,"ןעלמירבח,, -- םירבח .ןוא ,"ךעלרענלעז

 .עגסיוא טָאה ןַאמ רעד יװ ,גיטפערק ןוא טנוזעג ױזַא ןוא
 .קעװַא טנָאקעג טלָאװ סָאװ ,טײהנעגנַאגרַאפ ַא טַאהעג רע טָאה ,ןעז
 רע יו ױזַא ,ןעזעגסיוא סעפע טָאה סע ,ןטַאדלָאס עטָאר ַא ןגייל
 ןַא טימ רענָאיצולָאװער א .עיצולָאװער טימ טרענעג ךיז טלָאװ
 .עג רע טָאה ןיילַא ,טײהנעגנַאגרַאפ רעשיטסירָארעט רעטרעהרעדמוא
 ןיא ךָאנ ךיז רע טָאה ,טּפַאשנטמַאַאּב רערעכעה רעד ןופ טמַאטש
 עיצַאוינַאגרָא-ספמַאק רעד ןָא ןסָאלשעגנָא ןרָאי עשיטנעדוטס יד
 ,ילטרַאּפ ןייז ןוּפ

 "קישטשזָאװזיא , רעכַאפניא סלַא טּבעלעג רע טָאה גנַאל-ןרָאי
 ףלעגעװ ןייז ןופ טגעלפ רע ואוו ,גרוּברעטעּפ ןיא ,עװקסָאמ ןיא
 ןוא ןרָאטסינימ יד ןופ ןטייהניואועג עכעלגעט יד ןטכַאבָאַאּב
 ,טיוט םוצ טּפשמרַאפ טָאה ײטרַאּפ ןייז עכלעוו ,עטמַאַאּב ערעכעה
 ךוא טימַאניד ,סעּבמָאּב ןריפרעּביא רע טנעלפ עלעגעוו ןייז ףיוא
 .רַאפ ךױא ךיז רע טגעלפ לָאמַע ,ןלַאירעטַאמ-סיירפױא ערעדנַא
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 ןסַאג יד רעּביא ןײגמורַא ןוא רעלדנעה:-טכורפ ַא רַאפ ןלעטש
 ןטלָאשעג ןוא טדערעג ,טּבעלעגּפָא ױזַא רע טָאה ןרָאי-ןוא-ןרָאי
 טיהעג ,רעכעל ןיא ,סערָאנ ןיא טניואוועג ,קלָאפ ןטסָארּפ ןטימ ךיז
 .ילעַּב יד ןשיוצ טנכעררַאפ ןעוועג ןוא עלענעוו-ןוא-דרעפ ןייז
 ,תיּבה.לעּב רעטוג ַא יװ ,תולנע

 .שטנעמ יד ,ןושל עשיטנעגילעטניא סָאד ןסעגרַאפ טָאה רע
 ןרעטסניפ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ןרָאװעג זיא רע .,גנודיילק עכעל
 .ןופ ,ריּביס ןיא ןלַאפעגנײרַא ךעלדנע זיא רע זיּב ,שטנעמ-טקלָאּפ
 םיוק .עיצולָאװער-רַאורּבעּפ יד טיירפַאּב םיא טָאה סע ןענַאװ
 רעד ייּב עגינייז יד ןענופעג ןוא םײהַא ןעמוקעג רע זיא רעּבָא
 ןוטעגנָא טלָאװ רע יו ,ליפעג סָאד טַאהעג רע טָאה ,טכַאמ
 .רעדיילק ערענָאיצולָאװער ענייז ףיוא רעדניליצ ַא ןוא קַארפ ַא

 עשיטסילַאיצַאס יד ןדנואושרַאפ ואויץעגרע ןענעז סע
 סע ןוא ,ןּבעל ץנַאג ןייז טפמעקעג טָאה רע עכלעוו רַאפ ,ןלַאעדיא
 .עטמַאַאּב יד ,ןרעטלע ענייז ןופ ןוז רעיירטעג רעד ןּבילּבעגרעּביא זיא
 - דרע יד, :טייהניואוועג סיוא טלּפַאלּפעג ךָאנ ןּבָאה ןפיל יד ,ָאי
 זיא סָאד רעּבָא ,"רעטעּברַא יד וצ - ןקירּבַאפ יד ,םירעיוּפ יד וצ
 ערעסעּב ףיוא ןגיילּפָא ףרַאדַאּב ןעמ ןכלעוו ,שטנואוו רעמורפ ַא ןעוועג
 -- ןסייהעג טָאה "ןעמוק טעװ חישמ, ,ןעמוק טעוװ חישמ ןעוו ,ןטייצ
 ןעועג רָאנ רע סטָאה גיפילרָאפ ,המחלמ רעד ןופ גיז ןכָאנ
 סָאוװ:גינײו םיא טלָאװ סָאװ ,ןיז ןשיטָאירטַאּפ ןיא ,"דנַאלסור,
 ינַא ןַא רעדָא רעװָאטַארַאס ַא ןופ ,ןרעטלע ענייז ןופ טלײטעגּטָא
 ןוא ,עיצידַארט ןייז טיול ,רעּבָא טָאה רע .,רָאטַאנרעּבוג ןרעד
 ןיא םזיטָאירטַאּפ ןייז ןליחנייא טנָאקעג ,טייצ רעד ןופ טסייג ןטיול
 גירק, ןופ רעגנעהנָא ןא ןעוועג זיא רע ,לטנַאמ ןרענָאיצולָאװער ַא
 עירָאלג, רעד רַאפ ,טָאירטַאּפ רערעדנַא רעדעי יוװ-- "גיז םוצ זיּב
 טצונַאּב רע טָאה ,"דנַאלרעטָאפ, טָאטשנָא רָאנ ,?דנַאלרעטַאפ ןופ
 .רַאפ וצ טומ גונעג טַאהעג טָאה ןוא ?עיצולָאװער, טרָאװ סָאד
 ,טקנוּפדנַאטש ןייז ,גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא ,ָאד ןגידייטי

 רעּבירג עטכייפ יד ןיא ןגיל ערעזנוא ןעוו ,טייצ ַא ןיא --
 ןטערטרעּביא ןופ אנוש םעד רעּבייל ערעייז טימ ןטלַאהרַאפ ןוא
 ערעייז רעטניה ךיז היא טליּפש ,עיצולָאװער רעד ןופ ןריט ידי
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 ןעגנערּבוצניירַא אנוש םעד ןפלעה וצ ידּכ ,סערוטנַאװַא ןיא סנקור
 יייז טימ טרענודעג רע טָאה - ! ! ןעייר ערעזנוא ןיא גנושימעצ
 ,םיטש

 ןיא ןייֵלַא טשינ וטסייג סָאװרַאפ ! ,תענעטלָאשרַאפ וד ,ךָא --
 !?אנוש םעד ןטלַאהרַאפ רעּבירג יד

 .עג רע טָאה --!ןעגנַאגעג ןענעז רימ ,ןעגנַאגעג ןענעז רימ --
 ףימ ןענעז ,ןגיו יד ןיא ןגעלעג ךָאנ טנעז ריא ןעוו -- .טרענוד
 ֹוצ םיטש ןייז ןּביוהעגפיוא טָאה רע ןוא -- !רָארעט טימ ןעגנַאגעג
 טקנופ --:ןפורעגסיוא טָאה רע ןעוו ,סָאטַאּפ ןטרעהרעדמוא ןַא
 ,עיצולָאװער רעד רַאפ גיטיונ ןעװעג זיא רָארעט רעד יװ ױזַא
 טניימ .עיצולָאװער רעד רַאפ גיטיונ המהלמ יד טציא זיא ױזַא
 ,רָארעט טימ ןייג ֹוצ טכייל ױזַא ןעוועג זנוא זיא סע זַא ,טשינ
 זיא סע לייוו ,ןעגנַאגעג ןענעז רימ ןוא ,ןופרעד טלקעעג טָאה זנוא
 רעד טימ טציא זיא עּבלעזסָאד ,טטכעלש גידנעווטיונ ַא ןעוועג
 סָאװ ,ןכערּברַאפ ַא רָאנ ,ןכערּברַאפ ַא המחלמ זַיא סיוועג ,המחלמ
 ןָאק ךַאז ןייק .עיצולָאװער יד ןעװעטַאר וצ ידּכ ,ןײגַאּב ןזומ רימ
 רָארעט רעד טשינ .עיצולָאװער רעד רַאפ ןקערשּפָא טשינ זנוא
 ןטסיפיצַאּפ ןייק טשינ ןענעז רימ ,טנייה המחלמ יד טשינ ,לָאמַא
 .ןרענָאיצולָאװער ןענעז רימ ,זיירּפ ןדעי רַאפ

 זנוא טסייה וד זַא ,וטסיּב רענָאיצולָאװער  ַארַאפ סָאװ -(
 !רענָאיצולָאװער ןייק טשינ ,וטסיּב רעטעררַאפ ַא ?המחלמ ןיא ןייג

 ! רעטער ורַאפ --
 רע ,טסייװ וד ?"רעטעררַאפ, וטסיירש ןעמעוו ףיוא --

 יד ןיא ןפָאלעגמורַא ךָאנ טסיּב וד ןעוו ? ריד רַאפ טייטש סע
 *נעהנָא ןַא ךיז טָאה -- ,סעּבמָאּב ןפרָאװעג ןיוש רע טָאה ,סעקטיימ
 ,םיא רַאפ ןעמונעגנָא רעג

 -עג זיא סע ןעוו רָאנ ,ןפרָאװעג רע טָאה סעּבמָאּב -,ָאי --=-
  ,ןפָאלעגרעּבירַא דצ ןטייווצ םוצ ןיילַא רע זיא ,סעּפע וצ ןעמוק

 *עג זיא סָאװ ,ּפָאק ןגיצנַאלג ַא טימ ןַאמ ַא טָאה םעד ןיא
 ןצימע וצ ,שיט ןרעטניה ,עמרָאפטַאלּפ-טּפױה רעד ףיוא ןסעז
 ןרַאפ ןגיוהעגפיוא ךיז טָאה זָארטַאמ ַא ..ןבעגעג קנואוו ןעמוטש ַא
 : ןפורעגנָא ךיז ןוא םלֹוע
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 הע תעשּב !ןדער ןופ הלועפ יד זיא סָאװ ,םירבח --
 עשיטסירַאצ יד טימ ןיש ענייז ןציז ,ךייא רַאפ ָאד טייטש
 וצ.ןטיירג ןוא עמוד רעשיטָאטש רעד ןיא סרעקנוי ןוא ןריציפָא
 ?טשינ רעדָא ,ױזַא סע זיא ,טַאירַאטעלָארּפ ןפיוא לַאפרעּביא ןַא

 ןגָאז וצ סעּפע ןסירעג רענדער רעד ךיז טָאה טסיומוא
 טריפעגּפָארַא ןוא ןעמונעגנָא םיא ןּבָאה סמערָא עקרַאטש ייווצ
 | ,עמרָאפטַאלּפ רעד ןופ

 ןוא גנוגערפיוא עטרעהרעדמוא ןַא ןרָאװעג זיא לַאז ןיא
 ,עכָאטַאמוט

 ןסעזעג זיא ,שיט םעד רעטניה ,עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא
 סָאװ ,ּפָאק ןסיורג ןכעלנייוועגרעסיוא ןייז טימ ווָאקשיר רבח רעד
 ,טכיל ןשירטקעלע םניא טצנַאלגעג טָאה ןוא טלָאגעגּפָא ןעוועג זיא
 ,ֿפָאט רעטרעײשעגּפָא ןַא יו

 ןוא טציז רע .ןווָאקשיר רבח ןעק גנולמַאזרַאפ עצנַאג יד
 טרָאװ ןייק טגָאז ןוא טנעה עצױוק יד ןופ לגענ יד ךיז טסייב
 ,רערעה ַא רָאנ ,ווָאקשיר רבח ,רענדער ןייק טשינ יא רע ,טשינ
 ןייק .ףיוא טשינ ךיז טגעו ןוא ןייא ךיז טרעה ווָאקשיר רבח
 עצנַאג יד יװ ,םינּפ ןייז ןיא טשינ ךיז טגעװַאּב לוקסומ ןייא
 טייצ-וצ.טייצ ןופ ,ןעגנַאגעגנָא טשינרָאג םיא טלָאװ גנולמַאזרַאפ
 טרַאש ןוא ריּפַאּפ עלעקיטש ַא ףיוא ןָא סעּפע רָאנ רע טּביירש
 רעד ףיוא טציז סָאװ ,ןינַאכוּב רבח םוצ גיטליגכיילג וצ סע
 | ,שיט טייז רעטייווצ

 טקוק ןוא רעגיאור ַא זיא ווָאקשיר רבח יו ױזַא טקנופ
 יד ףױא ןגױא עגיאור ,עטלַאק ענייז טימ גיטליגכיילג םוא ךיז
 ןייז .רעזעוורעג ַא ןינַאכוּב רבח זיא ױזַא ,ןטַאדלָאס עטלמַאזרַאפ
 ענערָאװעג-טנקירטרַאפ לטניּב ןייא ןופ טײטשַאּב רעּפרעק רעצנַאג
 .מוא ,ןסיורגוצ ַא ןיא ןפרָאװעגניײרַא יז טָאה ןעמ סָאװ ,ןוורענ
 רעטיירדעגסיוא ןַא .קָאר ןצרַאװש ןשידנעלדמערפ ןטרעפמולעג
 טלָאװ רע יװ ,סױרַא ךיז טיצ זלַאה רעכױה רעטפייטשרַאפ ןוא
 .רענלָאק ןדנעגילפייטש ןגיצומש ַא ןופ ,ןרָאװעג טיירדעג ןטָארד ןופ
 ,ןשיגרענע ןַא טימ ןּבײרשרַאפ ןייא ןיא טלַאה ןינַאכוּב רבה
 ייפרעד ,לכיּב-ץיטָאנ א ןיא טפיטשיילב ןטימ ןקירד  ןגיאורמוא



 9 .ׁשֵא םולש

 יו טרעװ סע זַא ,םינּפ טנקירטעגסיוא ןייז ןייא רע טשטיינק
 ןייא ןיא טלַאה ןינַאכוּב רבח .,םָאװש רעטעשטרָאקעגנעמַאזוצ ַא
 ףיא ןרעטיצ ןייא ןיא טלַאה סָאװ ,ענסנעּפ ןייז ןכַאמ-טכערוצ
 | ,זָאנ רעניד ןייז

 םילוצ ןעמרַאיל ןייא ןיא טלַאה םלוע רעד ןעװ ,טציא
 טימ ,םוטש ךיוד ךיז טקוק ,רענדער ןשיריּביס םנופ דייר יד
 ,רעציזרָאפ .ןטימ וװָאקשיר רבח ,קילּב םענעקורט ַא

 רעטטניפ ַא טימ טַאדלָאס רעשיטעל ַא זיא רעציזרָאפ רעד
 רילָאק ןכעליולּבילקנוט םעד ףיוא ,ןגיוא ענעשָאלעגסױא ןוא םינּפ
 עכלעוו ןיא ,רעכעל.רעּבלעק עיורג יד ןוא טױה-ןקַאּב ןייז ןופ
 רעצנַאג רעד ןסָאגענסױא טגיל ,ןגױא ערַאק ענייז ןקעטש סע
 .רעד סייה זיא סע שטָאכ ,ןּבעל גידעכָאװ ןייז ןופ טעמוא
 ןשירעגלעז ןרעווש ַא רעציזרָאפ רעד טגָארט ,ןרעװ וצ טקיטש
 ,סָאמ ןייז וצ ןטינשעגוצ טשינ זיא סָאװ ,לטנַאמ ןטיינעגפיוא-יינ
 ךָאנ טּפעלשעגכָאנ ךיז ןוא סיפ ענייז טקעדעגוצ טָאה רע םירָאוװ
 | | ,טירט ענייז

 סװָאקששיר רבה םעד ןענַאטשרַאפ טָאה רעציזרָאפ רעד
 רעקיטערָאעט םעד םלוע ןרַאפ טלעטשעגרָאפ טָאה ןוא קנואו

 ,ןעמָאנ םעד ןפורסיוא םייּב ,ןינַאכוּב רבח םעד ,ײטרַאּפ רעד ןופ
 *סיוא ןשיטסַאיזטנע ,ןסיורג ַא טימ ,ןייא םלוע רעד ךיז טליטש
 םעד ןעמ טסירגַאּב ,ןפורטױא-ַארוה ,ןשטַאּפ-טנעה ַא טימ ,ךורּב
 רעשיטסַאיזוטנע רעד ,ײטרַאּפ רעד ןופ רעקיטערָאעט ןלופטסנידרַאפ
 .טבייה עמיטש ַא ,דצ ןרעדנַא ןופ ןטסעטָארּפ יד ּפָא-טױט גנַאפמע
 ,טימ טגניז םלוע רעצנַאג רעד ,ײלַאנָאיצַאנרעטניא , םעד ןעגניז וצ ןָא

 ,טליטשעגנייא ןוא טגיאורַאּב ךיז םלוע רעד טָאה ךעלדנע
 .ןעמענַאּב וצ ןוא ןרעה וצ ךיז טיירג םלוע רעד ,ןטסוה רעליטש ַא
 ,ןסּפעש יד יװ ,ּפעק עוויאַאנ ערעייז סיוא-ןקערטש ןטַאדלָאט יד
 םעד ןופ הרוּת עשיטסיװעשלָאּב יד ךעלדנע ןעמענַאּב וצ טרַאגעג

 לָאמניײא ןסיװ ןלָאז ייז ידּכ ,רענָאיצולָאװער ןוא רעקיטערָאעט
 ןכלעוו רַאפ ,םזיועשלָאּב רעד סנױזַא זיא סָאד סָאװ ,לָאמעלַא רַאפ
 ןבעל סָאד ןוא סַאג ןיא סױהַא ןסקיב יד טימ ןייפ ףרַאד ןעמ
 .ןגײלקעװַא
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 שטנעמ רעטעשטרָאקעגניײא ,רעגירעדינ רעד ךָאנ טָאה גנַאל
 לסיּבַא טלמַאזעגנָא ןוא טסוהעגטיוא ,רעגניפ יד ךיז טקַאנקעגסיוא
 לכיביץיטָאנ סָאד ןעמונעגסױרַא טָאה רע ,ליומ ןיא טייקטכייפ
 ןּבױהעגנָא טָאה ןוא טקוקעגניײרַא ,שַאט ןופ

 ,גרעויה ןעװעג זיא ,ערעדנַא יד ייּב יװ ,עמיטש ןייז
 ,עזעורענ ַא ןעוועג ךױא יז זיא ןצנַאגיא רע יװ ,רָאנ
 ןעשטיוק סָאד טָאה טייקגירעזיה רעד ןיא .עגידנשטיווק ַא
 ,רֶער ַא ךרוד ףמַאד ןופ ןצעז סָאד יו ,טעשטשיווסעג

 ,"ןסיזעט עשנינעל, יד טימ טשינ רע טָאה ןגגױהעגנָא
 .רַאמ יד טימ רָאנ ,טגָאזעג עדער ןייז ןיא טָאה רעציזרָאפ רעד יו
 .לַאּמש רעד ןופ ןָא גָאט ןטשרע ןופ רע טָאה ןּביױהעגנָא ןוא ,עשווָאט
 זַא ,ןזיװעגנָא טָאה רע .רָאֿפנעמַאזוצ רענָאדנָאל םעד ףיוא גנוט
 / טשינ ןטלַאה ןוא םזיסקרַאמ ןגיטכיר םנופ ּפָא-ןגייג ןסיזעט סווָאטרַאמ
 ,,"טקנוּפדנַאטש ןשיטסילַאירעטַאמ-שירָאטסיה , ןופ קיטירק ןייק סיֹוא

 גיטכיו ןעװעג זיא סע ןעמעוו ,םלוע רעשירעגלעז רעד
 ןעמ סָאװרַאפ ,ףמַאק ןיא םיא טפור ןעמ סָאװרַאפ ,ןסיוו וצ
 ןוא סַאג רעד ףיוא ןײגסױרַא ןוא ןעמענ ןטָאימעלוּפ םיא טסייה
 םזיװעשלָאּב רעד זיא םיא רַאפ - ןשטנעמ ןוא רעזייה ןיא ןסיש
 ײּב .ןסיזעט ןופ עיסוקסיד ןייק טשינ ,עירָאעט ןייק ןעוועג טשינ
 ןוא טוט ןופ טייקגידנעװטױג עגיטולּב א ןעװעג סע זיא םיא
 רַאפ ,טייקגידנעװטיונ עגיזָאדיד רעדיוו סָאד זיא סָאװ ןוא ,ןּבעל
 ןגידרעייפ םעד רעטנוא ןלעטש ךיז םיא טסייה ןעמ רעכלעוו
 םענעגײא ןייז ןופ טָאטשטּפױה רעד ןיא ָאד ,אנוש ַא ןופ ןגער
 ןעװ ,ןענַאטשרַאפ טלָאװ רע ?ןשטנעמ ענעגייא ענייז ןופ ,דנַאל
 סָאװ ,וצ-םענ ,ןעװעּבַאר ייג, :טגָאזעג ןעוועג םיא טלָאװ ןעמ
 ָאד זיא סָאװ ,סָאד רעּבָא "טנַאה רעד רעטנוא ריד טמוק סע
 סָאװ ,רעטרעוו עטסוּפ יו ןעמוקעגסיוא םיא זיא ,ןרָאװעג טגָאזעג
 .עגסיױא ןּבָאה ,וט וצ סָאװ טשינ ןּבָאה עכלעוו ,רעייג-גידייל
 עטסוּפ רַאפ .םֹורֲא ךיז טגָאלש ןעמ עכלעוו ּבילוצ ןוא ,טכַארט
 רע סָאװ ,ןגײלקעװַא ןפעל גנוי ןייז םיא ןעמ טסייה רעטרעוו
 רעבירג עטכייפ יד ןופ טעװעטַארעגסױרַא םיוק רָאנ סע טָאה
 ?לווייט  ַארַאפ סָאד זיא סָאװ ,טנָארּפ ןופ



 81 ש8 םולש

 ִּש

 גינעטרעטנוא ױזַא טגָארט סָאװ ,דלודעג עשירענלעז סָאד
 .עננָא ךעלדנע טָאה סע ןוא ,ןצַאלּפ וצ ןּביױוהעגנָא טָאה ,?רוג ןייז
 : ןריטלָאװער וצ ןּביױה

 לװײט םוצ ,וָאטרַאמ לווייט םוצ ,ןינעל לווייט םזצ --
 3 ןגיילקעװַא ןּבעל סָאד זנוא וטסייה סָאװרַאפ זנוא גָאז וד ! ןסיזעט |

 .עגסיוא ,רעגידלודעגמוא ןַא טָאה - !גיטיונ ןיא זנוא סָאװ ,סָאד
 | ,ןגירשעגסיוא טַאדלָאס רעטעשטומ

 ללרשעג עגיזָאדסָאד ,דנקעטשנָא ןעוועג זיא יירשעגסיוא ןייז
 רעדנַא יד ןופ רעצרעה עטניטולּברַאפ יד טליפרעד ןּבָאה

 :ןעיירשעג ערעדנַא טרעהעג ןיוש ךיז ןּבָאה סע ןוא ,ןטַאדלָאס
 טימ זנוא ריא טסייה סָאװרַאפ ?זנוא ריא טגיניײיּפ סָאװ --

 ?סָאװרַאפ ןוא ?ןעמעװ רַאפ ,זנוא טגָאז ?ןסיש ןסקיּב יד
 טָאה סָאװ ,ןעלמרומ ַא טרעהעג ךיז טָאה םוטעמוא ןופ

 ןסירעג ךיז ןעמ טָאה םוטעמוא ןופ .סטוניטשינ ףיוא טגָאזעגנָא
 .עמרָאפטַאלּפ רעד וצ

 ןוא ,רענערױלרַאפ ַא ןענַאטשעג זיא ןינַאנוּב רבה רעד
 .מורַא ןפיל עכיילּב ,ענידנרעטיצ ןוא ןגיוא עגידנקוצ סימ ,וויאַאנ

 ,רָאפ-טמוק ָאד סָאװ טסואוועג טשינ ,טרעדנואוורַאפ ךיז טקוקעג
 ,םלוע רעד ךיז טכָאק סָאװרַאפ

 .רַאפ ,ןליטשוצנייא ךיז ןפורעג רעציזרָאפ רעד טָאה םנחּב
 ןךוא רעכעה ןדער וצ ןעימ ךיז טעװ רבח רעד זַא ,סרעכיז
 ןופ סױרַא ןיוש זיא םלוע רעשירענלעז רעד ,רעכעלדנעטשרַאפ
 | .ןרעה רעמ טלָאװעג טשינ ןּבָאה ייז .םיוצ

 .וָאקשיר רבה ןפיוא טלַאק טקוקעג טָאה רעציזרָאפ רעד
 ןעװעג זיא ,ןעשעג טשינרָאג טלָאװ סע יװ יױזַא ,וָאקשיר רבח
 ענעסיּבעגּפָא ,עצרוק יד ךיז ןקוקַאּב ןגיטליגכיילג ַא טימ ןעמונרַאּפ
 :טניימ סָאד סָאװ טסואװעג טָאה רעציורָאפ רעד .ענייז לגענ
 ,"ןעיירשסיוא ךיז ןזָאל ,ןטרַאווּפָא,

 גידנקוצ ,שיט םוצ ןעגנַאגעגקירוצ זיא ןינַאכוּב רבח רעד
 םיצולּפ ןוא .ןעלסקַא יד טימ גידנגעוַאּב ןוא ןגיוא יד טימ ץלַא

 ףבח ףיוא עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןסקָאוװעגסױא רעצימע זיא
 יי ,טרָא סנינַאכוּב

 ,6 ,עוװקטָאמ ,שֵא
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 ןעקשוילּפ א יװ ,םלוע םעד ןשיװצ ךרוד זיא למרומעג ַא
 | -. .רעסַאװ ןופ

 ןוא - !עמרָאפטַאלּפ רעד ףױא טייטש סע רע ,טעז --
 .לָאטַאנַא רבח םעד ןעזרעד גנורעדנואורַאּפ טימ טָאה םלוע רעד

 טָאה לטנַאמ ןגנַאל ןייז ןיא ,טַאדלָאס.רעציזרָאפ רעד |
 ןטלַאהעג ךיז ץלַא טָאה ווָאקשיר ,ווָאקשיר רבח םעד טקוקעגנָא
 .רָאֿפ רעד ןעגנַאגעגוצ זיא ןַאד ,לגענ ענייז ןטכַארטַאּב ןייא ןיא
 רעגירעיורט ַא טימ טנָאמרעד םיא ןוא רבח ןגידנעייטש םוצ רעציז
 : עמיטש

 ,טרָאװ סָאד טציא טשיג טָאה ריא ,רבח --
 טרעהעג ךיז ןּבָאה - !ןדער םיא טזָאל ,ןדער םיא טזָאל --

 .ןעמיטש ענלצנייא
 ןרָאװעג טכליהרַאפ לאז רעד זיא -- !שַאדוי ! רעטערדַאּפ --

 ,ןמורטיוא טיפ
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 6 לטיפַאק

 חוּכ ןש'רעּביײװ ןטימ
 ןייז וצ טדימשעגוצ יו ןענַאטשעג רעּבָא זיא שטנעמ רעד

 רע .ןעיירעלדיז עגיזָאדיד ךיז רעּביא ןלַאפ טזָאלעג ןוא טרָא
 רעטרעוו עגיזָאדיד ןפרָאװעג םיא ןּבָאה סָאװ ,יד טקוקעגנָא טָאה
 ןעלכיימש וצ טרעהעגפיוא טשינ רע טָאה ייּברעד ןוא ,םינּפ ןיא
 סָאװ ,עלעכיימש ןגידנטכַארַאפ ,ןגידלוטיּב םעד טימ - יז רעּביא
 ,ןֿפיל עטמירקרַאּפ ענייז ףיוא ןענַאטשעג זיא

 טײטש סע רעװ טסייװ !ןוז רעשיטניה וד 4,גייווש --
 !לָאטַאנַא רבח רעד ךָאד זיא סָאד ?ריד רַאפ

 רעד יא רע זַא ,רימ רע זיא ונרומ  ַארַאפ סָאװ ןוא --
 | ?לָאטַאנַא רבח

 ,ריּביס ןיא ןעוועג זיא רֶע ?טציא זיּב ןעוועג וטסיּב ואוו --
 .,טסייו וד .,טקורדעג סעיצַאמַאלקָארּפ עמייהעג ריד רַאפ טָאה
 ?,לָאטַאנַא רבה רעד ,זיא סע רעוו

 .ןפָאלעגרעּבירַא דצ ןרעדנַא םוצ רע זיא טציא ןוא --
 רע טרשּכ טייהנעגנַאגרַאפ רערענָאיצולָאװער ןייז טימ --

 םעד רע טקרַאטש לסיפ.ריוח רשֹּכ ןייז טימ ,רעטעררַאפ יד רָאנ
 | !ּפָארַא !ּפָארַא ,אנוש

 ןשירענלעז םעד ןשיווצ עכָאטַאמוס ַא ןרָאװעג רעדיװ זיא סע
 טָאהעג ךָאנ טָאה דצ רעטייווצ רעד זַא ,סיוא-טזייוו סע .םלוע
 רבח םעד םורַא םירָאװ ,ןטַאדלָאס יד ןשיװצ רעגנעהנָא גונעג
 ,עליוויצ ןוא ןטַאדלָאס לצנערק ַא ןּבילקעגנָא דלַאּב ךיז טָאה לָאטַאנַא
 ,טזָאלעגוצ טשינ םענייק םיא וצ ןגָאה סָאװ
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 רבמ ןפיא טקוקעג טָאה רעציזרָאפ רעשירענלעז רעד
 טערומכרַאפ טציא טָאה ּפָאק ןגיצנַאלג ןטימ רבח רעד .,ווָאקשיר
 .ןעקנואוועגוצ סעּפע ןוא םינּפ ןייז

 לד ןופ רעייטשרָאפ םעד טרָאװ סָאד טציא ןּביג רימ --
 "רָאפ רעשירענלעז רעד טָאה -- ,לָאטַאנַא רבח םעד ,סעקיוועשנעמ
 ,ןפורעגסיוא רעציז

 ןייז שטָאכ .ךיה ןדער וצ טימעג ךיז טָאה רענדער רעדי
 טייקטסנרע יד ,גירעזייה-ּביוט ןעוועג זיא ,ערעדנַא עדעי יו ,עמיטש
 ןענואועג טָאה םיטש רעד ןופ טייקטסנרע יד ,םינּפ ןייז ןופ
 ,טײקמַאזקרעמפיוא עדובּכּב ַא דלַאּב םיא רַאפ

 :םעד טימ ןּבױהעגנָא טָאה רע
 יז ,המחלמ יד ןפורעגסיױרַא טשינ טָאה עיצולָאװער יד --

 ןעמַאװצ השוריּב המהלמ יד ןעמונעגרעּביא טָאה עיצולָאװער
 סיװעג .םישזער ןשירַאצ ןטלַא םנופ ןגָאלּפ ערעדנַא עלַא טימ

 ?ױזַא יו רעּבָא ,המחלמ יד ןרידיווקיל ןעמ ףרַאדַאּב

 טָאה - !לטעצ-ײײטרַאּפ ַא סיױרַא-םענ ,קיװעשלָאּב ַא רעוו --
 ,ןפורעגוצ עמיטש ַא םיא

 רעטיײװ טָאה ןוא ןריצָאװָארּפ טזָאלעג טשינ ךיז טָאה רע
 | ,טדערעג

 .טכַאמ רעייא ןיא טשינ טגיל ןגידנערַאפ וצ המחלמ יד --
 ,ןּבײהנָא יז ןלעװ רעדיו ערעדנַא ,ןגידנערַאֿפ יז טעװ ריא

 דנַאלסור ץנַאג ואוו ,גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג יד ןוט רָאנ ןָאק סָאד
 | ,ןגָאזסױרַא ךיז סעוו

 ,טלדיזעג רעװ םיא טָאה -- !טַארקָאמעד --
 רעד טָאה - ,ןקערשּפָא טשינ ךימ ריא טעװ םעד טימ --

 טסעװ ריא סָאװ ,םעד ךרוד ןוא - ,טלכיימשעג 'ָאטַאנַא רבח
 ךָאנ ריא טעװ ,ןענָאנַאק ענעגייא ערעייא ןיא רעסַאװ ןסיגניירַא
 עדייּב ןּבָאה ןעמ ףרַאד םולש ַא וצ .םולש םעד ןעגנערּב טשינ
 ןעגעפעפיוא ןוא טנָארּפ ןופ ןפױלטנַא ןלעװ ערעזנוא ןעוו ,םידדצ
 רָאנ ,םולש רעד טשינ ןעמוקנירַא ײז ךרוד טעװ ,ןרעיוט יד
 עקיַאגַאנ רעשיסור רעד טָאטשנָא ,טסיופ עשיטסירַאטילימ עשטייד יד
 םולש םעד טשינ ,ןךינ ,דרעװש עשטייד יד ןּבָאה רימ ןלעװ
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 רעייא ןיא טשינ יא סע זַא ,ליואװ ץנַאג טסייוו ריא ,ריא טניימ -
 ןוט טייג ןוא םולש ןגעװ טדער ריא ,ןעגנערב וצ םיא טכַאמ
 .רעדורּב ןטסגיטולב םעד ןרעקַאלּפעצ לָאז סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע
 | ,ףמַאק

 ! רענָאיצולַאװער-רטנָאק --
 ,טדער שטנעמ א ,ןרעה טזָאל --
 זיא - טניימ ריא סָאװ .ריא טניימ םולש םעד טשינ ,ןייג --

 רעטנוא ןעלגומשניײרַא טליוו ריא סָאװ ,עיצולָאװער עלַאיצָאס יד
 ,םולש ןופ עדנַאּבַארטנָאק רעד

 !טנעגַא רעשירעקנוי רעגיטשרוד-טולּב ! רָאטַאקָאװָארּפ --
 סָאװ .רעױט םעד ןטיה טנָארּפ ןפיוא קעװַא ןיילַא ךיד לעטש
 .ןעיירשוצוצ ןּבױהעגנָא םיא ןעמ טָאה - ?ערעֶדנַא יד וטסקיש

 רעטרעוו ענייז ןופ עליפ ,ןענַאטשעג רעטייוו רעּבָא זיא רֶע
 ןוא ןעיירשעג יד ןיא ןרָאװעג טמוטשרַאפ ןענעז ןעגנוריפסיוא ןוא
 :עוָארפ ַא טרעהעג ןעמ טָאה טרָאד-ןוא-ָאד ,ןשינעסייררעּביא
 יד רעֹּבָא ,"ןעמוקעג טשינ זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ סנ רעד,
 :טרעהענפיוא טשינ ןּבָאה ןטסעטָארּפ ןוא ןעמיטש

 ...! רעגיטשרוד-טולּב ,דייר עשירעקנוי ,טעדַאק ,רעסייוו --
 ףיוא טזָאלעג ןוא רעכיילּב } ןענַאטשעג זיא לָאטַאנַא רבח

 גידנרעדָאפסױרַא ןוא טסיירד .,רעטרעוו.לדיז עלַא יד ןטיש ךיז
 ףיוא ןוא ,ןײרַא םינּפ ןיא םלוע ןטציהעצ םעד טקוקעג רע טָאװ
 עשיטָאּפש סָאד ןליּפש וצ טרעהעגפיא טשינ טָאה ןפיל ענייז
 ךיילּב ןייז ,טײקנטלַאהעגסיױא ןייז ,טסנרע רעפיט ןייז ,לרעטכעלעג
 ענייז ןופ ןעמיטש לייט ַא ןוא ,םיא רַאפ טפמעקעג ןּבָאה טכיזעג
 :רעיירש יד טליטשעגנייא ןֹּבָאה רעגנעהנָא

 !קעּבַאק ַא ,סע זיא סָאװ ! ךייא טגיאורַאּב --
 --! רעריטרַאמ ןרענָאיצולָאװער ַא רַאפ ץרא-ךרד ! טגייווש --

 ,דצ ןייז ןופ ןפורעג ןעמ טָאה
 .עג זיא םיטש ןייז ,טדערעג רעטייוו טָאה לָאטַאנַא רבה

 ,רעלופסקורדנייא ,רעלעה ןרָאװ
 ןַיײז וצ יװ ,ךַאז ערעטכיײל ןייק ָאטשינ זיא סע -

 ןיא סע .עיצולַאװער ַא ןופ טײצ רעד ןיא רענָעיצולָאװער 8
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 ,טליוו ריא סָאװ ןּבעגוצכָאנ ךייא יװ ,ךַאז ערעטכייל ןייק ָשטשינ
 - .ןגירשענסיוא רע טָאה - !ךעלכעקעל ןייק טשינ קַאֹּב ךיא
 .טרַאה ןענעז רימ !ןטרַאװרעד טשינ ייז ריא טלָאז רימ ןופ ןוא
 ,טשינ ךיז ןקערש רימ ןוא ,עגיטיוה

 ,טליטשעגנייא ךיז טָאה םלוע רעד
 נַאװַא ןַא רַאפ עיצולָאװער יד טשינ ןטכַארטַאּב רימ--

 .ָאווער ַא ,טשינ רעדָא ןעגנולעג ָאי טעװ סָאװ ,ליּפש ַא רַאפ ,ערוט
 עיצולָאװער ַא .ףערט ןייק טשינ ,עירעטָאל ןייק טשיג זיא עיצול
 עקרַאטש ןיא יז ןעמ זומ ,יז טמוק ןוא ,ןעמוק זומ יז לייוו ,טמוק
 יִז ןַאטַאלרַאש ןדעי רַאפ סַאג רעד ףיוא טשינ ,ןעמענניירַא טגעה
 ריא סָאװ ,סָאד - .טרענודעג טציא ןיוש רע טָאה -- ,ןפרַאװסױרַא
 ײװ טוג ױזַא סע טסייװ ריא ,ערוטנַאװַא ןַא זיא - ןכַאמ טליװ
 - = .עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא עגידנציז יד וצ ךיז רע טדנעוו -- ,רימ
 ,טימרעד ךיז טגיטפעשַאּב רוטַארעטיל עשיטסילַאיצָאס עצנַאג יד
 .ַאיצָאס רעד וצ רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ ןייגוצרעּביא ױזַא יו
 יד ,ןכַאמוצכרוד טָאה יז סָאװ ,ןּפַאטע יד -- גנונדרָא רעשיטסיל
 טימ ןריפכרוד סע טליוו ריא ןוא .ןגָאלשוצניײא טָאה יז סָאװ ,ןגעוו
 -- ,שינרעטסניפ רעד ןיא גנורּפש ַא .שינרעטסניפ רעד ןיא גנורּפש ַא
 שינָאגַאמעד סיוא-טצונ ריא ,טגַאװ רעד ןיא ּפָאק ןטימ זיא סָאד
 ,ןסַאמ יד ןופ טייהגסיוומוא יד

 ןענואוועג ןוא קורדנייא ןַא טכַאמעג ןּבָאה רעטרעוװ ענייז
 גנומיטש רעד ןיא טקרעמַאּב סע טָאה ןעמ .רעגנעהנָא םיא רַאֿפ
 .עגנָא ךיז ןּבָאה עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא םירבח יד ,לַאז םעד ןופ
 טקוקעג רעציזרָאפ רעשירענלעז רעד טָאה רעדיוו ,ןקוקוצכרוד ןּביױה
 ,טגנַאלרעד לטיווק ַא ןצימע טָאה ווָאקשיר רבח ,ווָאקשיר רבח ןפיוא
 טלעטשעג ןוא - זָארטַאמ רעד ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה רעדיוו ןוא
 | :עגַארפ ענעּפָא ןַא

 ?ףמַאק ןגיטציא ןיא ,רבח ,ןטלַאהרַאפ ךיז ריא טעוו יו --
 ?סָאװ 1 טַאירַאטעלָארּפ ןגעג טנַאה רעד ןיא סקיּב רעד טימ

 יײטרַאּפ ןיימ סָאװ ,גנולעטש רעד ןופ ּפָאטגנעה סָאד --
 .עגנַאמוא רעד ןופ לָאטַאנַא סױרַא ךיז טלכיימש -- ,ןעמעננָא טעו |

 .ןרַאנניײרַא םיא ליוו זָארטַאמ רעד רעכלעוו ןיא ,עיצַאוטיס רעמענ
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 וַא ןוא ! רעיריטרַאמ ןרענָאיצולַאװער םעד ,םירבח ,טשז --

 -ַאֹּב טעוו -- ,לָאטַאנַא רבח םוצ ךיז רע טעדנעוו -- ,ײטױַאּפ רעייא

 סעּפע ךָאד טנעז ריא !סרעקנוי יד טימ ןעמַאזוצ ןייג וצ ןעמיטש

 ,גנוטכַארַאפ טימ זָארטַאמ רעד טגָאז -- ? טַארקָאמעד ַא
 -- ,לָאטַאנַא רּבח רעד טכַאל -- ,טַארקָאמעד ַא ןיּב ךיא ,ָאי --

 טסיפיצַאּפ ןייק טשינ ןיּב ךיא רָאנ ,גנומיטשּפָא ןיא ּביולג ךיא

 רַאֿפ טַארקָאמעד ןייק טשינ ךיוא ןיּב ךיא ןוא ,זײרּפ ןדעי רַאפ

 | ,ויירּפ ןדעי
 טָאה םעלק םעד ןופ ײדסױרַא רעטקישעג סלָאטַאנַא רבח

 עלַא ןּבָאה ייז .עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא רעריפ יד טשימעצ רעדיוו

 ,ּפָאק ןגיצנַאלג ןטימ ןַאמ םעד וצ ןקילּב ערעייז טדנעוועג
 ףיױא ןּביושעגנָא סעפע גיטליגכיילג טָאה ווָאקשיר רבח|

 טנָאקעג טשינ רע טָאה ןבעגרעּביא םייּב רָאנ ,ריּפַאּפ לקיטש ַא

 .טנַאה רעד טימ גנוגעווַאב עשיגרענע ןייז ןללוהרַאפ

 :ןעשעג סָאװ-סעּפע זיא םיצולּפ
 ןעמדקענמיורא -עמיצנעיורפ ַא זיא עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא

 יב ןטימגיא ןענופעג ןיוש ךיז יז טָאה ,ןעו-ןוא-סָאװ רעדייא

 ,ענובירט-רענדער רעד
 רעצימע .יירעפוטשעג ַא ןרָאװעג זיא ענוּבירט רעד ףיוא

 -עג ןיא טרָא ןייז ףיוא ןוא ,טּפוטשעגּפָא רענדער רבח םעד טָאה

 ,עטרבח יד ןייטש ןּבילּב
 ןופ ןפורעג ןעמ טָאה - ! עיפָאס עטרבח ,עיפָאס עטרבח --

 | ,םלוע

 ןוא טקוקעגמוא גירעגיינ ךיז טָאה םלוע רעשירענלעז רעד

 ילצ ,םערַאיל םעד ןוא ןטסעטָארּפ יד טלעטשעגּפָא טייקגירעגיינ רַאפ
 .ןדנואושרַאּפ זיא לָאטַאגַא רבח ױזַא יװ ,טקרעמַאּב טשינרָאג ןּבָאה

 םעד ךרוד ןרָאװעג ןגיוצעגוצ ןצנַאגניא זיא טייקמאזקרעמפיוא רעייז

 רעד ןופ ,ענוּבירט רעד ףיוא טלַאטשעג רעשרעּבייוו ַא ןופ קילּבנָא
 רעד ןופ סױרַא ךיז טעז סָאװ ,טסורּב רעשלדיימ רעטלקיװטנַא
 .ואױלַאה רעקיטש יד ןופ ,עקטרוק רענרעדעל רעטלַארּפעגפױא

 רעשרעּבײוו רעזולהצ רעד ןופ סױרַא ךיז ןסייר סָאװ ,ּבייל

 .םינפ ריא רעביא ּפָארַאךלַאפ סָאװ ,רָאה ןדלָארט יד ןופ ,עזולּב
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 .פיוא רַאפ .ךיילּב ךעלנייועגרעסיוא ןעוועג זיא םינפ ריא
 ףיוא ןרעדָא יד ,טרעטיצעג ריא ייּב רעכעל-זָאנ יד ןּבָאה גנוגער
 ,טרעטיצעג ,ןזָאלּבעגפױא גיליוושעג ךיז ןנָאה ולַאה ןכעלקיד םעד
 ,ןעזעג טָאה ןעמ זַא יװַא ,ןרעדנַא םוצ טרָא ןייא ןופ ןעגנורפשעג
 .שלדיימ ַא טימ ןוא ,עזולּב ריא רעטנוא ךיז ןּבייה ןטסירּב עריא יו

 יז טָאה ,עמיטש רעגידנרעטיצ ננונערפיוא רַאפ ךָאנ ,רעלעה
 שטָאכ ,לוק ןטימ יװ רעמ טנעה יד טימ טשרעוצ ,ןּביוהעגנָא

 -עיזַאנמיג ןטוג ַא ןיא ךָאד רָאנ ,ןנידנעננילק-ךעלדמערפ ַא ןינ
 :שיסור

 ןש?-יימ םנופ םיטש עגידנרעטיצ יד ןוא -- ! רעגלעז םייובח -- |
 .עגפיוא ריא ןופ טױה עלעה עגידנרעיסיורַא יד ,ץרַאה ןגידנּפַאלק
 ריא רַאֹפ ןענואועג דלַאּב ןּבָאה עקטרוק רענרעדעל רעטלַאדּפ
 רעד ףיוא ?דיימ ַא ןופ ןעניישרעד סָאד סָאװ ,םלוע ןשירעגלעז םעד
 ןפורעגסױרַא טַאהעג םיא ייּב קילּבנגױא ןטשרע ןיא טָאה ענוּבירט
 ,גנומיטש עשירעפיטש ַא ןוא טייקרעטייה

 יד סניֹוזַא ןענעז סע סָאװ ןטיוו טליוו ריא ! רעגלעז םירבח -- |
 ןוא עטנַאלּפעג יד ,ריא טנעז סָאד -- טעקיוװעשלָאּב ? סעקיוועשלָאּב

 ןופ טעװעטַאק ןוא טעװעטַאק ןעמ סָאװ ,עסַאמ עשיסור עטגינײּפעג

 ,סעקינווָאגישט ,ןרַאצ יד ןגָאלשעג יז ןצָאה טשרעוצ ,תורוד ןוא תורוד
 טשרעוצ .ןדלעה-המחלמ יד ,ןטָאירטַאּפ יד -- טציא .סעקינלַאשטַאנ

 ,רַאצ ןױַאט ןבעל רעיא ןגײלקעװַא ןייג ןסייהעג ךייא ןעמ טָאה

 ,ריא ,ריא טנעז סעקיװעשלָאּב ,דנַאלרעטָאפ ןרָאפ -- טציא ןוא

 ימָא ךייא טָאה ןעמ סָאװ ,ריא ,ענענָאלשעג ,עטגינײּפעג ,עמירָא =

 ערעייא ןופ ,סרעטומ ערעייא ןופ ,ןעמייה ערעייא ןופ ןסירעג

 .נומ ןיא טקעטשעגנײרַא ךייא ןוא ,רעדניק ערעייא ןופ ,רעּבייוו

 ןיא ,סעמרַאזַאק ןיא ןרָאיןוא-ןרָאי רַאפ ןטלַאהעג ךייא ןוא ןריד

 םעד רעטנוא ,גנודיילק ןָא ,ןסע ןָא ,רעּבירגהמחלמ עסַאנ ,עטכייפ

 ןעמ ןוא ,דרע טגָאזעגוצ ךייא טָאה ןעמ ,ןליוק עשאנוש ןופ לגאה

 ןעמ ןוא ,טיײהיירפ טגָאזעגוצ ךייא טָאה ןעמ .טשינ ךייא יז טיג

 טגָאי ןעמ .טנָארּפ ןפױא ןטעננַאּב רעטנוא קירוצ ךייא טסיימש

 ןשטייד ןפיא סעקַאטַא ןיא ןײג וצ ןרעולָאװער טימ ןָא ךייא

 ,ריא יװ ,רעטעּברַא ןוא םירעיופ ןופ טײטשַאּב סָאװ ,רעטיללמ:
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 ענעקַאּבעג-ײנ ןופ טייקטסופ רַאפ רָאנ ,טשינ ןצונ סמענייק רַאּפ
 ,.טולב רעייא טימ ןדלעה ןרעװ ןליוו סָאװ ,סעקינטַאּפ-ןוא-טסוּפ
 טעװ סע רעװ .ןעניועג וצ טשינרָאג המתלמ רעד ןופ טָאה ריא
 ייםייו-יס ןעמ טעװ ךייא ,ןרילרַאפ יז טעװ ריא ,ןעניוועג יז
 יִצ ,רַאצ ַא ןייז טעװ סָאד יצ ,טעמָאכ םניא טנַאּפשעג ןטלַאה
 ןטָאירטַאּפַע ןייז טעװ סָאד יצ ,לַארענעג ַא ןייז טעװ סָאד

 / . !ןטָאײטַאּפ יד טיט ַא !המחלמ רעד טיטַא
 סָאד ,לױמ ריא ןיא טלמַאזעג ךיז טָאה סָאװ ,רעסַאװ סָאד

 ,טטורּב רענעּבױהעג ריא ןופ ןעגנוגעװַאּב יד ,ץרַאה ריא ןופ ןּפַאלק
 ןטעוועדלאפעג ריא ןופ ןעזעגסיורַא ךיז טָאה גנורירּביו עדעי סָאװ

 םלוע ןשירעגלעז םעד ןטלַאהעג ןּבָאה ,ןטפַאק ןשרעּביײװ ; ןסייוו
 יג רעלימ ענעפָא יד טימ יז ןענעז .ןרונש ןיא יװ טנַאּפשעג
 : / אנעגױצעגנָא ריא וצ ןענַאטש

 .יא טזוומעג טָאה יִז ןוא ,םעטָא טלעפעגסיוא ריא טָאה סע
 גנומיטש ענעדָאלעגכָא ןַא טכַאובעגנײרַא טָאה תקספה יד ,ןקַאהרעּב
 .עג יײז טָאה טייקכןוש עשרעבייוו יד ,םלוע ןשירענלעז ןשיווצ
 ןֹּבָעה ןגיוא ,ןרָאװעג ךיילּב רעמינּפ ןעגעז גנוגערפיוא רַאפ ,טריר
 .םיוא ,טעברַאעג ךיוה ןּבָאה רעליימ ןוא רעכעליזָאנ ,טצעלַאב ךיז
 ,טפול ענעדָאלעגנָא-סייה יד גידנפעש

 ןּבָאה סָאװ ,ןכױה עשלדיימ יד ןעוועג סע ןענעז סיוועג
 רעשלדיימ רעגידנעלּב-סייװ ,רענעביוהעג רעד ןופ ןגָארטעג ךיז
 סע ןענעז סיװעג .ןטַאדלָאס יד טפושיּכרַאפ ןּבָאה סָאװ ,טסורּב
 ,ןרעיוא עריא רעּביא ןלַאטעג ןענעז סָאװ ,רָאה ןדלָארט יד ןעוועג
 רעטעקַאנ רעד ןעװעג סע ןעגעז סיוועג ,ןקַאנ ןשלדיימ ןרעּביא
 ןבָאה סָאװ ,טנעה עשלדיימ עסייוו ,עטכייל יד ,זלַאה רעשלדיימ
 .יא ןגָארטעגקעװַא ןוא טלמַאזעג סנפעל-ןוא-בייל עשירענלעז יד
 . ,ןשינעלקַאװ ןוא תוקפס עלַא רעּב

 רענעגיא רעד ,רעטרעװ יד - ןעוועג ךָאד ןענעז סע רָאנ
 ,רעטרעװ עשלדיימ עגיזָאדיד ןופ טלּפַאצעגסױרַא טָאה סָאװ ,לרוג

 ,סיפ עריא וצ ןעגנַאז עפייר יו ןטינשעג יז ןּבָאה סָאװ -
 רענלעז א ךיז: טָאה -!טדער ,טדער !עטרבח ,טדער --=-|

 ,ןגירשעצ
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 ֹּפֶא םעטָא םעד וָאל !ךָאד טסעז וד !וטסיירש סָאװ .--

 -,ןפַאכ
 ײה ןְּביוא ריא טציז סָאװ ,רעסַאװ ריא טגנַאלרעד ,יעה --

 .רעטַאװ ריא טננַאלרעד ? סמלומ ל

 וצ ןבעג ריד סע טנָאקעג טשינ ןּבָאה ןעגױשרַאּפסנַאמ יד --

 ,טגָאזעג ריד סע טָאה עצינדָאּפס ַא ןוא ,ןייטשרשפ

 ריד זיא עכלעזַא ענייא ,סעצינדָאּפס טימ טשינ ךיז לדיז --

 שדַאגירּב עצנַאג ַא ימ רעמ
 !ןרעה טזָאל ,ןייא ךןייא טליטש --
 !טדער ,עטרבח ,טדער --
 יֵעימֶא רעדױו טָאה ןוא טמול טלמַאזעג טָאה עטרבח יד

 ןּבלעז ןטימ רָאנ ,לסיּבַא טנַאפשעגסױא ןיוש שטָאכ ,ןביוה

 הי 7 | ,טעּפמיא

 יד ןענואװעג ןּבָאה ןיש טעװ ריא זַא ,ךָאנרעד ןוא --

 ,קיװצ רַאצ םעד !?ןענואװעג ןּבָאה ריא טעװ סָאװ ,המחלמ

 ןעמוק טעװ רעװ .ןענואוועג ןּצָאה דיא טעװ טּפַאשטכענק רעיא

 יד ,ןעמוק ןלעװ ןלַארענעג יד ,ןיינ !עיצולָאװער יד ?גיז ןכָאנ

 ןצעומױרַא קירוצ רַאצ םעד ןלעװ יז ,סיקסור יד ,סוװָאלינרָאק

 ןעשטשעיּפ ייז יװ ,סיוא םיא ןטלַאהַאּב יז יװ טעז .ןָארט ןפיוא -

 !םיא טימ ךיז
 רעטציהעצ ַא טָאה - !ןבעלרעד טשינ סע ןלעװ יז -

 .ןגירשעג טָאדלָאס
 "עג ךייא טָאה ןוא קיוועשנעמ ַא ןענַאטשעג ָאד זיא טָא--

 ,טגָארפ ןפיוא קירוצ.טייג, ?טגָאזעג ךייא רע טָאה סָאװ -- ,טגָאז

 טייג סָאװרַאפ ."רעיוט ןשיסור םעד רעּביײל ערעייא טימ טיהרַאּפ

 יה ןציז יײז יג !ףךײא רע שקיש סָאװרַאפ ?טשינ ןייֵלַא רע

 יז ,טױט םוצ ייז ןקיש ךייא ןוא ,ןבוטש עמירַאװ יד ןיא ךיז

 ךייא ןופ םורַא-ױזַא ידּכ ,ןעגנערּברעטנוא ןּבעל גגוי רעייא ןליוו

 יא ,ּפָאטירעייפ ַא ייז רַאפ זיא המחלמ יד .ןרעװ וצ רוטּפ

 םרָאד ידּכ ,תותוּכ ערענָאיצולָאװער יד ןיײרַא-ןקעטש ייז ןכלעוו

 .המתלמ יד יײז ןפרַאדַאּב םעד ּבילוצ ,ןעננערּבוצרעטנוא  ייז
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 סא

 .ָאװער יד ןקיטשרעד וצ ריא ןיא ידּכ ,המחלמ יד ןפרַאד
 | | ,עיצול

 ןפָאה - !יײז טגַאװ רעד וצ !רעטעררַאפ יד טיט ַא --
 | ,ןעמיטש טרעהעג ךיז

 -- ,ןפורעג רעטייוו עמיטש עשרעבייוו יד טָאה -- ! םירבח --
 ןכיירגלָאפרעד ַא ןּביוהעגפיוא םירבח ערעזנוא ןּבָאה רטנעצ ןיא
 ײז ןוא ,ןעגנַאגענכָאנ ייז ךָאנ ןענעז ןסַאמ יד .דנַאטשרעדיװ
 .עררַאפ עשירָאזיװַארּפ , יד ןּבירטרַאפ ,טכַאמ יד ןעמונרַאפ ןּבָאה
 .עגעג עשירעטעררַאפ יד טימ ףמַאק ןיא ייז ןעייטש טציא ."רעט
 ןטימ .עװקסָאמ ןיא ,ָאד ,ןוט רימ ןפרַאדַאּב עּבלעזסָאד .ןלַאר
 ןופ ,קלָאפ ןופ םיאנוש יד ןגָאירַאפ טנַאה רעד ןיא רעװעג
 ,ןטַאר יד וצ ןּבענרעּביא טכַאמ עצנַאג יד ןוא ,םינימ עלַא

 ןױש ךיז טָאה - !ַארוה !ןטַאר יד טכַאמ עצנַאג יד -
 ,לַאז ןצנַאג םעד ןופ לוק-רעדיוװ ַא טרעהעג

 וצ טיירגעג ןיש ךיז ןעמ טָאה עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא |
 .ער םנופ דנַאטשַאּב םעיינ ַא וצ ןוא ,עיצולָאזער רעגיסַאּפ רעד
 טייטשרַאפ ,טָאה ןעמ ןכלעוו ןופ ,טעטימָאק-סגירק ןרענָאיצולָאװ
 | ,רעטעררַאפ יד ןסָאלשעגסיױא -- ,ךיז

 ןַאמ םעד ןופ טסַאפרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,עיצולָאזער יד
 רעדילגטימ יד ןופ ןעמענ יד ןוא ,םינּפ ןטשטיינקעגנייא ןטימ
 .סילשסיוא ןענַאטשַאּב ןיוש טציא זיא סָאװ ,טעיױװָאס םעיינ םנופ
 .עג ןועלעגרָאפ ,עמרָאפ ּבילֹוצ ,ןענעז ,סעקיװעשלָאּב ןופ ךעל
 טשינ ךיז טָאה סָאװ ,םלֹוע ןשירענלעז ןטכָאקעגפיוא ןרַאפ ןרָאװ
 .סיוא עגידנעטשנָאמוא טימ טריטּפעצקַא ייז ןוא ייז וצ טרעהעגוצ
 .ביא ןעוועג ןיוש זיִא ייז .רעטעררַאפ יד ןופ ןוּבשח ןפיוא ןפור
 ןּבָאה ייז .טלדנַאהעג ךיז טָאה סע סָאװ ןגעוו ,גיטליגכיילג ןצנַאג
 | ,םישעמ וצ ןסירעג ךיז

 םױק ךיז טָאה סָאװ ,לדיימ םענעזָאלעגּפָא-ירּפ םעד וצ
 טציא ןיא ,טנעה עשירענלעז יד ןופ ןסירעגסױרַא תורצ טימ
 .לעז םעד ןוֿפ טכײלשעגסױרַא ךיז טָאה רע .ןיקרימ ןעמוקעגוצ
 עגלצנייא ךיז ןּבָאה לדרעּב ןריושעג-ץרוק ןייז ןיא .םלוע ןשירעג
 ,ךיילב ןוא טרעגָאמעגסױא שטָאכ ,םינּפ ןייז ,ןזיװַאּב רָאה עָארג
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 ןגיוא ענייז ןיא ןוא ,טּכעלַאּב ךעלנייוועגרעסיוא ןעוועג רעּבָא זיא
 ,רעייפ שיגרענע ןַא טנערּבעג ,דימּת יו רעמ ,טָאה

 ?טרעהעג ךימ טסָאה --
 .ָאי =

 ?וטסגייווש סָאװ --
 .םלועמ יד טכַארפעג טָאה סע לליװ ,רימ טלעפעג סע --

 .ןגָאז טשינ ןעמ ףרַאד סנגיל רעפָא
 : | ? סגגיל --

 -- ,ןעוועג טשינ רעדיוו ךָאצ וטסיב ךעלטקניּפ ױזַא ,ָאי ,ונ -
 ,רֶע טלכיימש

 טימ ,ןעמענ טשינ יז וטסעװ תורבס ערעדנַא ןייק טימ --
 טימ ,ןעיטשרַאפ יז סָאװ ,ךַארּפש ַא ןיא ןדער ןעמ ףרָאד ייז
 ןבַאמ טשינ עיצולַאװער יד וטסעװ סעקשטנעה ןייק

 /  .טשינ ךיוא עינָאגַאמעד טימ --
 ןשירָאטַאגרעּבוג םנוּפ ןריט יד וצ זיּב .קושזרוּב וד ,ךַא -- |
 ןּבילבעג ץלַא ךָאנ טסיּב ןוא ,ןעגנַאגרעד זנוא טימ וטסיּב זיוה
 ,ןטנעמיטנעס ענייד ייּב

 ,סָאד ןוא ,ןּבײלּב ױזַא ןיוש לעװ ךיא זַא ,סיוא-טעז'ס --
 .ןיא ןבעגרעביא ייז ןליו ןרענָאיצולָאװער-לַאיצָאס יד סָאװ
 טגייל - ,גיטכיר טשינ ךױא זיא ,ןלַארענעג יד ןופ טנעה יד
 | ,וצ רע

 יצ ,ןלעװ ָאי ןלעו ייז יצ .תמא ןיוש זיא סָאד --
 יד זַא ,וצרעד ןריפרעד ייז ןלעוו קיטקַאט רעייז טימ -- ,טשינ
 ײז ןלעװ ךָאנרעד ןוא ,טכַאמ יד ןּפַאכרַאפ ןלעוו ןלַארעגעג
 ,לוייש םוצ ןקיש ןיילַא ןװָאטרַאמ טימ ןוװָאנרעשט ןייד
 ךיי טעװ לָאמ טייווצ ַא ,ןבעגעגנייא טשינ ךיז טָאה לָאמנייא
 ,ןּבעגנייא

 .עג ַאזַא ןּבָאה סעקיװעשלָאּפ יד זַא ,ןיימ ךיא ןוא --
 ןעמוקנא טשיגרָאג ףרַאד ןעמ זַא ,טנַאה רעד ןיא ךַאז עטכער
 ענעי זַא :תמא םעד ןגָאז קלָאפ םעד ףרַאד ןעמ .עיגָאגַאמעד וצ
 אהער רעד ןופ ןטכורפ יד ןוא ,גירק םעד רעטייוו ןריפ ןליוו
 ,גָאט רעדעי זַא ,ןגָאז רימ ןוא ,גיז ןכָאנ זיּב ןגיילּפָא עיצול



 2, יי טא א 3 יי... ׂשַא םולש

 ,טנָארּפ ןפיוא ןטַאדלָאס עטעשטומעגסױא יד טלַאה ןעמ סָאװ
 ןגעג זיױלּב רָאנ טשינ ,ןכערּברַאּפ ַא זיא גירק רעד ,דניז ַא זיא
 .עיצולָאװער רעד רַאפ לייטרוא-טיוט ַא זיא רע רָאנ ,שטנעצ

 ?ןטנעגילעטניא טימ ןוט וצ טסָאה וד זַא ,טסניימ וד --
 ,לָאטַאנַא רבח רעד וצ-טמוק ױזַא ,ןדער ןוא ןעייטש ייז יוװ

 רעד ןדנואושרַאפ טשינ ךָאנ זיא ןּפיל עמורק ענייז ןופ
 :עיפָאס עטרבה רעד וצ טגָאז רע ןוא ,לכיימש רעמענעגנָאמוא

 ןענעז ןטנעמוגרַא ערעייא ,עטרבח ,ךייא רילוטַארג ךיא --
 .ןגיזַאּב וצ ןעוועג טשינ

 .ןרָאװעג טיור זיא עיפָאס עטרבח
 ?רבח ,ריא טניימ סָאװ --
 רעוװ .טנעמַארעּפמעט רעייא ,ךיז טייטשרַאפ ,ןיימ ךיא --

 ?ןרירוקנָאק ךייא טימ ןָאק
 םיא טגערפ -- !לָאטַאנַא רבח ,ןוט וצ ריא טנכעיו סָאװ --

 - ,ןיקרימ
 ? ריא ןוא ,יײג ךיא --
 ,גיאור ןיקרימ ּפָאיטרעפטנע -- ,ּביילּב ךיא --
 .ַאּפש ַא ןיא לָאטַאנַא רבח רעד טנָאז -- ? ןיקרימ ,ריא ךיוא --

 יי .ןָאט ןגיס
 ,ןיקרימ טגיטעטשַאּב -- ,ךיא ךיוא - ,ָאי -- = |

 ןפיל סלָאטַאנַא רבח ףױא לכיימש רעמענעגנָאמוא רעד
 ןלַאט טזָאלעג סעּפע טָאה רע .ןרָאװעג רערעטיּב ךָאנ טציא זיא
 ."טכַארטעג ױזַא רימ סע ּבָאה ךיא , טרָאװ ַצ

 ײװ ,טקוקעגכָאנ ןּבָאה עיפָאס עטרבח יד ןוא ןיקרימ ןוא = |
 ןיא ןעמונעגנײרַא ּפָאק םעד ,ןַאמ רעטרעקיוהעגנייא ,רעטלַא ןַא
 רעד טגיל ןקור ןייז ףיוא ,ייז ןופ קעװַא-טײג ,ןעלסקַא ענייז
 יװַא ,טייצ רעטסואווַאבמוא ,רעגידנעמוק רעד ןופ לוע רעצנַאג

 ןקור ןייז רע טגָארט ,טכודעג ךיז טָאה ,רעווש
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 ךיז טיירג ןעמ

 יד ןעמונעגנָא גנולמַאזרַאפ עשיטַאדלָאס יד טָאה םיוק -

 קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא סע רעכלעוו ןיא ,עיצולָאזער ענידרעייפ

 ןעמ טָאה ,טַאירַאטעלָארּפ רעגרוּברעטעּפ ןטימ טעטירַאדילָאס ריא

 יעװקסָאמ ןיא דנַאטשפיוא ןַא ןריזינַאגרָא ןטימ ןעמונרַאפ ךיילג ךיז

 רעד טימ ןענַאטשרַאפנײא ןעװעג טשינ ןענעז סָאװ ,יד

 עגידלקַאװ יירד-ייוצ ַא .זױה סָאד טזָאלרַאפ ןּבָאה עיצולָאזער

 ףגרָאמ זיּב ןטרַאװ ןּבילּבעגרעּביא ךָאנ ןענעז סעקיוועשנעמ

 רעד וצ טלעטשעג ךיז ןּבָאה ןטַאדלָאס טייהרעמ עסיורג יד רעּצָא

 יז ."טעטימָאק-סגירק ןרענָאיצולָאװער, םעיינ טנופ עיציזָאּפסיד

 זיא ייז טימ .זיוה ןשירָאטַאנרעּבוג ןיא ןבילּבעגרעּביא ןיוש ןענעז

 עטרבח ךיוא ,ךעלדנעטשרַאפסּבלעז ,ןוא ןיקרימ ןּבילּברֲאפ ךיוא

 .ץיוורוה עקשָאז יו ערעדנַא ןייק ןעוועג טשינ זיא עכלעוו ,עיפָאס

 םיהַא ךיז וצ ןעגנַאגעג טשינ רעמ ןיש ןעמ זיא טכַאנ יד

 | ,ןפָאלש
 טלדנַאװרַאפ זיא זיוה עשירָאטַאנרעּבוג עסיורג עצנַאג סָאד

 רעד ,ּפָאק רעד .רעּפרעק ןגידעּבעל ,ןסיורג ןייא ןיא ןרָאװעג

 ןיא ,ןשזַאטע עטשרעּבױא יד ףױא ,ןּבױא ןסעזעג זיא . ,לכש

 וװָאקשיר רבח .ןטעטימָאק ענעדישרַאפ יד ןיא ,ןרעמיצ ענעדישרַאפ

 .טעגיּבַאק סרָאטַאנרעּבוג ןיא ןעוועג ןענעז "טעטימָאק-ריפסיוא , ןטימ

 םעד ןופ םירבא יד ןעװעג ןענעז ןטנוא ןלַאז עסיורג יד ןיא

 ןופ ךיז סָאה לָאמ סעדעי .סיפ ענייז ןוא טנעה ענייז ,רעּפרעק

 ,ריּפַאּפ ןעבירשעג ַא טימ רבה רערעדנַא ןַא ןזיװַאּב ןפיוא
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 ןופ ןטסידרַאװג עטיור עכעלטע ,ןטַאדלָאס רֶאַּפ ַא ןעמונעגקעװַא
 ףיא ואווץעגרע ןדנואוושרַאפ ןוא ,רעטעּברא עטנּפָאװַאּב יד
 2 י .ןפוא ןעמייהעג ַא

 ןטימ טַאדלָאס רעד ,רעציױרָאפ רעד ,וָאנַאשרוּב רבח
 זיא ,רידנומ ןשירענלעז ןגנַאל ןוא םינּפ ןגירעיורט  ,ןגידנגייווש
 רָאנ ,טרָאװ ַא ןָא טעמּכ - ןטַאדלָאס יד ןשיװצ ןעגנַאגעגמורַא
 ייּב סנטסָאּפ ענעדישרַאפ ףיוא טלעטשעצ ייז ןקיִלְּב עמוטש טימ
 יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז סע אוו ,ןטעניּבַאק יד ןופ ןריט יד
 ,ןרעיוט עלַא ייּב ,ןעגנַאגנײרַא עלַא ייּב ,ןעגנוציז

 .עגנָא ןסיורג םעד ןשיװצ ןעגנַאגעגמורַא ךיא זיא רע
 רע .זױה סָאד לופ ןעװעג זיא סע ןכלעו טימ ,םלוע םענעּפָאל

 "היה ר=5 היה = טכושעגקעװַ רע טָאה עגיטייז ןוא ,ןְּבייֵלְּב ליו סע רעװ ,טגערפעגסיוא טָאה

 ןופ םינּפ א טימ ,עװָאליַאמיא עטרבח ןעװעג זיא ָאד
 שיטנעגילעטניא ריא טימ ,עקשַאנָאמ רעגילייה ,רעכעלזיוה ַא
 ,ץכעוטנָא ןצרַאװש ןכעלרעגריּב ןטוג ןיא ןעוועג זיא יז ,ןעזסיוא
 םענעדיײז ןשרעבייװ ןטימ ,עּבמָאנ רעד וצ זיּב טלּפענקעגפױרַא
 .עקליּפש רעטערקסיד ַא טימ וליּפַא ןכָאטשרַאּפ ,עלעזנערפ-רעייוו
 טערָאּפעג ךיז טײקמַאוקרעמפיוא רעטוג טימ ,עגיאור ַא טָאה יז
 .גיא ערטסַאילַאכ ַא טימ זיוה ןופ טײקשיטַאּבעלַאּב רעד םורַא
 סע עכלעו ןשיװצ ,ןעיורפ עשרעּפ עטסָארּפ ןוא עטנעגילעט
 י- ,עימָאס עטרבח ןענופעג ךיוא ךיז טָאה

 .ןעניזַאגַאמ יד ןיא ,ןרעמַאק יד ןיא טקוקעגכָאנ טָאה יז
 ערעדנַא ןוא ץירג ,עשַאק ,טױרּב ,לעמ ךיז טניפעג סע לפיו
 .עכלעוו ,רעכעלייל ןעמוקַאּב ואוו-ץעגרע ןופ טָאה ןעמ ,ןטנַאיװָארּפ
 ,ןשזַאדנַאּפ ייז ןופ טלקיוװעג ןוא ןסָאּפ ןיא ןסירעצ טָאה ןעמ
 ,ןעמ טָאה םוטעמוא .קײטּפַאזױה רעד ןיא טקוקעגכָאנ טָאה יז
 ,יד ,רעּבײװ יד טָאה יז ,ןסקיב טימ ןטַאדלָאס טלעטשעגקעװַא
 .רפועי ןוא ןלעטש ףיוא טלעטשעצ ,עשרעיוּפ יד ןוא עטנעגילעטניא
 .טנָאקעג םייהרעדנופ טָאה סָאװ ,רענלעז ַא ,טעּברַא ריא ןּבעגעג
 .עגמוא ןױש ,טנעװ יד ןופ סנדייז רעקיטש ןסירעג טָאה ,ןלָאמ

 עלעזנעפ ןטכַאמעג שימייה ,ןדנוּבעגפיונוצ ַא טימ ןוא ,טד



 עווקטאמ 6
 טי שדי שש יח

 ירַאפ סנדייז עטױר רעקיטש יד ףױא טגיט טימ ןּבירשעגסיוא
 ןעמענ ןוא ןעגנוזָאל ,ןעגנורעדָאפ ,ןעגנַאלרַאּפ ,ןשטנואוו עטוג ענעדיש

 ךעלדליּב טימ טלָאמַאּב גנוזָאל ןדעי רע טָאה ייּברעד ,ןטעטימָאק ןופ

 .עיזַאטנַאפ רענעגייא רעד ןוּפ
 װָאקשיר רבה רעד ,ּפָאק רעד ןסעועג זיא ןּבױא ןוא

 ןט.193 םעד :ןלױמַאּב ,טדערעג ,ןפורעג רע טָאה ןָאפעלעט ןכרוד
 טקישעגנײרַא רע טָאה ,שיטסיװעשלָאּב ןעוועג ןיא סָאװ ,קלוּפ

 ןֿפַאכרַאפ וצ ,ןט:56 ןטימ ,ענעגייא טימ טרָאד ידּכ ,למערק ןיא

 ךיוא ,לַאנעסרַא רעלמערק ןופ קינלַאשטַאנ רעד .לַאנעסרַא םעד

 ןענעפָאװַאּב וצ רעװעג ןּבעגסױהַא טעװ ,שטנעמ רענעגייא ןַא

 .טַאירַאטעלָארּפ םעד
 טקישעצ ,טעטשרָאפ יד ןופ רעטעּברַא יד ןפורעג טָאה רע

 ןעגנערּבוצרעּבירַא ןָאזינְרַאג ןגיטרָא ןופ סעמרַאזַאק ןיא םירבח

 .סעקיװעשלָאּב יד טימ ןריזיטַאּפמיס סָאװ ,ןטַאדלָאס םירבח יד
 .עשלָאּב רעד רעטנוא ןצנַאנניא טעמּכ ןענעז ןטסירעליטרַא יד
 ןקעוואוצפיוא טכַאנייּב ייז ןעז ןעמ ףרַאד .העּפטשה רעשיטסיוו

 ןרענָאיצולָאװער, םוצ ןטַאמרַאה יד טימ ןריפרעּבירַא ייז ןוא

 ןגירקוצסױרַא ןעז ןעמ ףוַאד רקיע רעד רָאנ ,"טעטימָאק-סגירק

 -גישַאמ ,ןליוק ,ןסקיּב רעמ סָאװ--לַאנעסרַא רעלמערק ןופ ןסקיּב

 ײא רעמ סָאװ ןוא רעלענש סָאװ ,ןטָאימעילוּפ עניילק ,רעוועג

 .זיוה ןשירָאטַאנרעּבוג ןיא ןריפרעּבירַא טכַאנרעּב
 -ַאֹּב טשינ ןעמ ןָאק ?םַאזגנַאל ױזַא סע טייג סָאװרַאפ --

 !ןליּבָאמָאטױא ןטרָאד ןופ ןריפסױרַא ןוא שזעינַאמ םעד ןגיטכעמ

 .ןקַאזָאק עשירעסע טימ טצעזַאּב זיא שזעינַאמ רעד ,ןיינ --

 .ןייג טשינ סע טעװ גנוסיגרַאפ-טולּב ןָא
 טשינ ידּכ ,סױטשנעמַאװצ ןדעי ןדיימסיוא ,ןיינ = ,ןיינ --

 .רעּבירַא סעצײלּפ יד ףיוא .אנוש םעד ןכַאמ וצ םַאזקרעמפיוא
 דעי ןדיימסיוא ,ליטש רעד ןיא ,רעלענש סָאװ ,רעמ סָאװ ןריפ

 / יי ,טײקמַאזקרעמטיוא |
 יַאר יד ןיא ךיילג - "ןשירָאטַאנרעּבונ, ןיא טשינ = ,ןיינ --

 .ווָאקשיר -בח טלעפַאּב -- !ןענָאי

 רעּביא טכַאנ רעלעקנוט רעד ןיא סנטָאש ןיוש ךיז .ןעיצ
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 ,ןטקיּב ,עיצינומַא טימ ,טנעוו יד וצ טקירדעג ,ץַאלּפ ןטיור םעד
 טיצ ץַאלּפ רעװעלעּבָאקס םוצ זיּב ,לַאנעסרַא רעלמערק םעד ןופ
 .סגטָאש ענעדָאלַאּב ןופ רערעדנַא רעד ךָאנ עגנערעש ןייא ךיז

 ,רעכעד ףיוא טכירק ןעמ ,ןענָאיַאר ןיא ךיז ןעמ טייגעצ ָאד
 טימ לֹופ ןיא טָאטש עלנַאג יד .רעּביטש-םעדיוּב ענעטלַאהַאּב ןיא
 עגירגעטש ַא זיא זיוה ןשירָאטַאנרעּבוג ןיא ,סנטָאש עכעלגעווַאּב
 ,.!טמוק ןעמ ןוא טייג ןעמ .גנוגעווַאּב

 סָאװ ,ןסקיּב ענעדנוּבעגפיונוצ ןופ גנַאלק ַא ךיז טרעה סע
 -ןשַאט עשירטקעלע ןופ ןייש םייּב ןעניזַאגַאמ יד ןיא ןיירַא-ןלַאפ
 -- ןלורטַאּפ עטנּפָאװַאּב ,עקרַאטש קעװַא ךיז ןלעטש דלַאּב .ךעלּפמעל
 ,עיפָאס עטרבח יד ךיז טימ ןוא ךיז טערָאּפ סע .ןטיה וצ רעוװעג סָאד
 .על יד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא טָאה יז .טציהעצ זיא םינַּפ ריא
 רעּביא -- רונש רעטיור רעד טימ רעװלָאװער םעד ,עקטרוק עגרעד
 טצנַאט רונש יד -- ,ןטסַאק-טסורּב ןשרעּביײװ ןטלַארּפעגּפױא םעד
 ןעמ סָאװ ,לּפע-טסורּב עכעלגעווַאּב ,עטזיורבעגפיוא יד ףיוא םורַא
 -ַאֹּב יד טימ .עוולּב רעשרעּבייװ ,רעסייו רעד ןופ סױרַא-טליפ
 עגידנעמַאלפ יד רעּביא רָאה ןדלָארט יד טימ ,טנעה עטעקשטנעה
 ָאד ,רערעדנַא רעד וצ לעטש ןייא ןופ םורַא יז טפיול ,ןרעיוא
 רעד ןיא ריּפַאּפ ַא טימ ּפָארַא ָאד ,"טעטימָאק-ריפסיוא, םוצ ףױרַא
 טױרטרַאפנָא םיא ,טייז ַא ןיא ןפורעג יז טָאה רבח םעד .טנַאה
 .םערעטניא טימ ןּבָאה סָאװ ,ןטַאדלָאס עּפורג ַא זיא ןטרָאד .סעּפע
 טימ וצטכַאמ ,סעפע טדער ןוא יז טייטש ,רעמינּפ עטקעוורעד
 רוגיפ.לדיימ עגידנגָאי ,עגידעּבעל עצנַאג ריא ןוא .טנעה עריא
 ,ןטנעמוגרַא עריא וצ שיגרענע וצ-טעװעקַאט

 יו -- ,עיפָאס עטרבה יד ,טנעמעלע ריא ןיא זיא יז ,ָא
 םעד ףױא .,רעטכָאט סהאלפחר עמַאמ רעד .ָאד יז טפור ןעמ
 ,טכַאנ רעגיזָאדרעד ףױא ,ןרָאיןוארָאי טרַאװעגסױא יז טָאה
 טגנערּב םוטעמוא ,ךיז ןכָאק ןייא ןיא ,ןגעװַאּב ןייא ןיא ךיז טלַאה
 ןיא יז זיא ָאד .עיגרענע עשהאל-לחר ,עטילגעגנָא ריא ןיירַא יז
 יז .סרעכוקףטַאדלָאס יד ןשיװצ ,ןכיק יד ןיא ,סרעלעק יד
 יז ,טנַאיװָארּפ ןגעװ "טעטימָאק-זױה, ןטימ ןוּבשח ףיוא-טמענ
 ךעגנערב ןטַאדלָאס יד סָאװ ,טיורב עשרענלעז סָאד ןיײא-טלמַאז

 ,/ ,עוקסָאמ ,שַא



 = ,,.-.......בקסָאמ | 5

 טסײװ ןעמ ,ןלייטעצ וצ ףיז ןשיוצ גידענומָאק ידּכ ,ךיז טימ
 ןעמ טעװ רשפא ,ןּבײלּב ןפרַאד ָאד טעװ ןעמ גנַאל יו ,טשינ
 | ?גנורעגַאלַאּב ַא ןרַאחסיױא ָאד

 ,ןרַאשָאק עשיפיוה יד יײּב ןיוש יז זיא םורַא טונימ ַא ןיא
 רעוועג רעעזפױא-לַאנעטרַא ןטימ סיוא.טלייט ווָאנַאשרוּב רבח ואוו
 יַצֹצ ןעמ עכלעװ ,ןטסידרַאװג עטיור ,ןטַאדלָאס עפורג ַא וצ

 5 טיִלַּפ דלֲאֹּב ןוא .ןענָאיַאר ןיא ןריּפשסױא ףױא טקיש
 הצפיוא ,ןענישַאמיּבײרש יד וצ ףױרַא ּפערט יד רעּביא ןיוש
 ןליו סָאװ ,ןטַאדלָאס עפורג ַא רַאפ גנוגיטכעמלוּפַאּב ַא ןגיירש
 ןגָאלשּפָא ןוא טעמרַאזַאק ערעייז ןיא ןייג ןליו םענעגייא ןטימ
 ןעגנערב ייז ןוא ןױידנַאמָאק עשירעסע יד ןופ םירבח ערעייז
 ןיא וליפַא ןָא ןיוש יז טּפַאלק טָא ןוא ,זיוה ןשירָאטַאנרעּבוג ןיא
 :הרושפ רעטרג רעד טימ "טעטימָאק-ריפסיוא, ןופ טעניּבַאק
 .יימ ןופ רעטעּברַא ,ןעמוקעג ןענעז "רעקטניווד, גילטנעצ רֶאּפ ַא
 !טָאטשרָאפ רעקווָארָאכ

 ףוַאד טא םוש ןייק ףױא ,גירביא יז זיא םוטעמוא
 טגנערפ םוטעמוא רָאנ ,טעּברַא יד ךיוא טייג ריא ןָא ,טשינ יז ןעמ
 ,עיגרענע עטילגעגנָא ריא ,םָארטש ןגידנכָאק ַא ןיירַא יז

 טיירד עיגרענע רענעגױצעגנָא ןופ זיוה ןגיזָאדמעד ןיא
 טלקַאװ רע .סנקלָאװ ןיא רעגידנעייג ַא יװ ,ןיקרימ רבח םֹורָא ךיז
 יװ רָאּפ םיא טמוק גניזצלַא .םולח ַא ןיא יו ,סיפ יד ףיוא ךיז
 .-רַאפ ןוא ָאי טײטשרַאפ רע ,ןייז טשינ ןוא ןייז ָאי טלָאװ סע
 סע טסייװ ןוא ,ָאד טוט רע סָאװ ,ָאי טסייו רע .טשינ טייטש
 :קנַאדעג ַא טּפַאלק ּפָאק םניא ,טשיג

 טָאה וע ןוא ,"עטצעל יד ךרוד ,רעטצעל רעד ףמַאק רעד,
 ,"עטצעל יד ןעמוקנָא ןעזעג

 בָא ךיז ןּבָאה סָאװ ,רעטעּברַא עגנוי יד ןעוועג ןענעז סע
 .רעגוג ןיא טכַאנ רעלעקנוט רעגיזָאדרעד ןיא ןעלמַאז וצ ןּביוהעג
 רעגילייה רעד ןופ רעכעל יד ןופ ,סרעלעק יד ןופ זיוה ןשירָאטַאנ
 שירפ .עװקסָאמ ןופ טעטשרָאּפ עטייו יד ןופ ,דנַאלסור רעטומ
 ןעװעג טנעה ערעיײז ,רעמינּפ ערעייז ןענעז ,ןקירּבַאפ יד ןופ
 יד ןופ טיוה רעטצירּפשַאּב טימ ,עשזַאס ןוא ךיור ןופ ץרַאװש
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 ,עטעקַאנ טימ ןעמוקעג ןענעז סרעצייח-ןוויוא יד ,ןעיירעסיג:ןזייא
 ,סעקטרוק-רעטעּברַא ןיא -- ,קעז רעטנוא רעּבייל .עגיצנַאלג-לָאטש
 ,סענירּפושט טעלדוק יד ןטירעגסױרַא ךיז ןּבָאה שירעגנוי:ליואוו
 םירבא עקרַאטש יד ןיא ,ךעלטיה ענעסירעגּפָא יד רעטנוא ןופ
 ,עיגרעגע-ףמַאק יד טלמַאזעג ךיז טָאה

 עטרעּפמולעגמוא טימ ענעשָאלעגסיױא ןיוש ,רעמינּפ ערעדנַא
 .טימ ןעגעז ,גנורַאנ-לּפָאטױַאק רעגידרעסַאװ ןוֿפ םיפוג ענעלָאװשעג
 ,ץנַאלג-לַאטעמ ןגידנגָאזנָא:טכעלש ַא טימ ןטכױלַאּב ןרָאװעג לָאמַא
 .זיוה ןגיזָאדמעד ןופ ערעפסָאמטַא רענעניױצעגנָא רעד ןופ טנעלַאּב
 ןעגעז סמערָא עטעקַאנ ,ענעסָאגעגנָא טסולףמַאק טימ ערעייז ןיא
 ןעועג זיא סע ןוא ,קיטש-רעוועג ןוא ןסקיּב ןוטעגניײרַא ןעוועג
 ןיא ןסָאגעגנײרַא ןטלָאװ ןײלּכ ענרעזיא עגױָאדיד יװ יױזַא
 יד טשוקעג ןּבָאה ייז ןופ לייט .תוחוּכיהמקנ עייג םימוג ערעייז
 ,יז טלטרעצעג ,תולּכ יװ טעלגעג יײז ןּבָאה ערעדנַא ,ןסקיּב
 .רעצרעה ענעלַאטעמ ערעייז וצ טקירדעג

 ןוא טסנרע ןָא ןגיוצעגנָא ךיז טָאה רעמינּפ עלַא ףױא
 וצ טרעהענפױא טשינ ןּבָאה ןנױא יד .רָאנ .טייקכעלרעייפ ַא
 ןעקנופ עשירטקעלע יװ ןענעז סָאװ ,רעטכיל-חמקנ טימ ןצנַאלג
 עשירטקעלע יו יװַא ,ןרעדנַא םוצ םינּפ ןייא ןופ ןגיולפעג
 ןיא ןשָאלעגסױא ןוא ןדנוצעגנָא ןעועג ךיז ןטלָאװ ןעמָארטש
 | | ,לַאז םעד

 .ַאנרעּבונ עסיױרג עצנַאג סָאד ױװ ,ןעזעג טָאה ןיקרימ
 ןופ יװ ,תוחוּכ עשירטקעלע טימ ןָא ךיז טלמַאז זױה עשירָאט
 רעמינּפ עטיוט עגידעסַאמירג רעצ ןופ ,ענעּברָאטשעגּפָא ןיוש גנַאל
 עשירטקעלע יװ ןוא ,ןענאטשעגפיא םיתמהיתיחת וצ ןענעז
 ןופ ןקלַאּב םעד רעטנוא ןעלמַאז וצ ךיז ןּבױהעגנָא ןּבָאה ןלעוו

 .מוא ןענעז סָאװ ,סעּכ ןוא רעצ תורוד ןוא תורוד ,זיוה ןגיזָאד
 ןּבָאה ,תוללק ענידנעירק-ןייצ ןיא ןרָאװעג ןשָאלעגסױא גיטכעמ
 ןגיוא עגיצנַאלג טיוט טימ יד ,לַאז םעד ןיא ָאד ןוקיּת 8 ןעמוקַאג
 --,ןטקיּב יד ןולאה עכלעוו ,סמערָא ענעדָאלעגנָא תוחוּכ טימ יד ןוא
 .רָאפ ןופ סנטָאש .ןשטנעמ ןייק ןעוועג טשינ רעמ ןענעז סָאד
 עגעּבָארגרַאפ ערעײז ןופ ןכארקעגסױרַא ןענעז תורוד טטכאמש
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 יד ןיא טשיילפרַאפ ךיז ןּבָאה ןוא גנוזיילרעד ַא ןרעדָאפ רעכעל
 יףשבייש ,סנטָאש יד ,יײז .רעבייל-רעטעּברַא ענעלָאטש עגיטכעמ
 יד ןיא ךיז ןעלמַאז ייז ,ןרעייפ-המקנ טימ ןגיוא ערעייז ןופ סױרַא
 המקג יד .רעוועג רעייז ןיא ןָא ךיז ןדָאל ייז .סמערָא עגידרעדָא
 .םוי ןסױרג םעד רַאפ ףייר טרעװ ןוא ךיז טסקַאװעצ יז ,טילּב
 ,ןָא:טמוק ןוא ךיז טרעטנעגרעד סָאװ ,ןידה

 עטנּפָאװַאּב עניזָאדיד רַאפ ןעמונעגמורַא םיא טָאה קערש ַא
 ןעלקגיװ עטליהרַאפ-לקנוט יד ןיא ןסעזעג ןענעז סָאװ ,סנטָאש
 יװ יֹוזַא ,גידלודעג ןֹּבָאה ייז .ינק יד ןשיוצ רעװעג םעד טימ
 טימ ,טנעמָאמ-תמקנ םעד ףיוא טרַאװעג ,ןּברק רעייז ןיא דעכיז
 ,דניז רעד רַאפ ףָארטש יד ,ףָארטש יד ןסעזעג זיא סנטָאש יד
 ,"דנַאלסור , טסייה סָאװ

 ןיא ,ָאד ץַאלּפ ןייז ןוא טרָא ןייז ןענַאטשרַאפ טָאה רע
 קלָאפ ןייז ."עטצעל, יד ןופ זיא רע ךיוא .זיוה ןשירָאטַאנרעּבוג
 ,דלעפטכַאלש ןטצעל ןפיוא ןרעוו טזיילעגסיוא רָאנ טעװ

 עטנפָאװַאּב יד ןענעז ,ןעיורג וצ ןּבױהעגנָא טָאה סע זַא

 רעטציהעגנָא רעד ןופ עטרעטַאמעגסוא ,ןפָאלשעגנייא סנטָאש

 -עג גָאט םעד ךרוד ךיז ןּבָאה ייז רעכלעוו ןיא ,ערעפסָאמטַא
 .עג ייז ןענעז ,טײקויטקַא ףיוא ןטרַאװ ןופ טנַאּפשענּפָא ,ןענופ

 רעד ףיוא .ןענַאטשעג ןוא ןעגנַאגעג ןענעז ייז יו יױזַא ןלַאפ

 ןגיצעגסיא ןגעלעג ןענעז ,ּבױטש ןוא ץומש ןיא ,עגָאלדָאּפ

 לז ןשיוצ ,לויטש ןוא ןרידנומ יד טימ םיפוג עשיטַאדלָאס

 םעד ןפרָאװרַאפ טָאה רענייא ,ןסקיב עטלעטשענפיוא ךעלטניּב

 ךיוה ,קַאמשעג ןוא סמערָא ,ןקור ,ינק ,טסורּב סנטייווצ ןפיוא ּפָאק

 ךיז ןיא ןעקנורטעגנײרַא טסורּב רעלופ רעד טימ ,גיטשרוד ןוא

 ןטנעגילעטניא יד ןגעלעג ןענעז ןשיט יד רעּביא ,ףָאלש םעד
 עשרענעמ ןשיװצ ףוג רעשרעּביײיװ ַא ןעוועג זיא טרָאד-ןוא-ָאד
 .עג ןּבָאה ,יגק יד ןשיווצ ןסקיּב יד טימ ,רעטעּברַא יד ,רעּבייל

 ןעלקניוו יד ןיא טלמערד
 ןשזַאטע עטשרעּפיוא יד ןופ ןעמוקענּפָארַא זיא לָאמטסנעד

 יד ןשיװצ טיײרדעגמורַא ךיז טָאה רע .ווָאקשיר רעריפ רעד
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 :רַאפ ןייז טָאה עסַאמירג עגירעיורט ַא .סנטָאש עגידנפָאלש
 רע .טרעטסניפרַאפ םינּפ ןסקָאװַאּב טכַאנרעּביא ,גידנפָאלש
 :ןיילַא ךיז וצ טדערעג ,טכַארטעג טָאה
 !עכעלטננוי רָאנ ,ןעמוקעג טשיג יײז ןענעז ךָאד ןוא -- |
 ,גיצניוו ךיוא -- ןטַאדלָאס ןופ ,טשינ ןעמ טעז רעטעּברַא עכעלנעמ
 ןענעז "רעקסניווד , יד וליפַא !טכַארּבעג טשינ טַאמרַאה ןייא ןייק
 ךיז טעװ טָאטש יד זַא ,טניימעג ּבָאה ךיא ןוא !ןעמוקעג טשינ
 -  .טכַאנרעּביא ןביוהפיוא

 'וצ ןוא ןײרַא רעטסנעפ עטיױרג יד ןיא טקוקעג טָאה רע
 | : גירעיורט ןצעגעג

 ,ןגרָאמ ףיוא ןיוש טיורג ָאד ןוא --

 ןסעזעג טשינ ךיוא ןעמ זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ רָאנ
 | ,טנעה עטגיילרַאפ טימ

 .רַאפ ,וָאנידַאר ,ַאװָאלָאג.טָאטש רעד טָאה סנגרָאמוצ ףיוא
 וצ ,עמוד.טָאטש ןיא גנולמַאזרַאפ עכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןפור
 ןצישַאּב וצ ףיוא "טייחרעכיז רעניײמעגלַא רַאפ טעטימָאק, ַא ןפַאש
 ,"תוחוּכ עזייּב , יד ןופ טנעה יד ןופ דנַאלסור רעטומ יד

 ,רעשירַאצ רעטלַא רעד ,דנַאלסור ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה סע
 לָאמ עטצעל סָאד טװאורּפעג רעדיװ טָאה רעלדָא רעגיּפעק-ייווצ
 ,ןטײרּפשרַאפ וצ לגילפ .ענייז

 ןּבָאה קניל ןוא טכער ,ןטייז עלַא ןופ ןעמוקעג זיא ןעמ
 עשירַאצ עטלַא ,גנולמַאזרַאפ רעד ןיא ןבעגעג טנעה יד ךיז
 .עג ןשָאלרַאפ טשינ ךָאנ זיא סע ןּפיל סנעמעװ ףיוא ,ןריציפָא
 .ןיאלסקַא ,טלעטשעג ךיז ןּבָאה מיה רעשיַאצ רעד ןרָאװ
 טצירּפשַאּב ןּבָאה סָאװ ,ןטסירָארעט ערענָאיצולָאװער טימ ,לסקַא
 ןטשריפ-סיורג ןופ ךרַאמ םעד טימ טָאטש רעד ןופ רענייטש יד
 טיירג ןעוועג ןענעז ייז ,ןטַאטנעטַא-סעגמָאּב ךרוד ןרָאטַאנרעּבוג ןוא
 רעד ּבילוצ - טציא טָאה ןעמ סָאװ ,דנַאלסור רַאפ ףמַאק םעד וצ
 ,"עיצולָאװער, ןעמָאנ םעד רעטנוא טלעטשרַאפ -- טייצ רעלינ

 טלעטשעג ךיז ןּבָאה ןָאזינרַאג רעװקסָאמ ןופ ןריציּפָא עלַא
 ,ןטַארלָאס וליפַא :ַאװָאלָאג.טָאטש םנופ תושר ןיא עגיטסול-ףמַאק
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 -לַאיצָאס יד ןופ העפשה רטד רעטנוא ןלנַאטשעג ןענעז סָאװ
 -עגרעסױא רעד וצ ןטַאגעלעד טקישעג ןּבָאה ,ןרענָאיצולָאװער
 ,ןלוש-סגירק עשיטָאטש יד ןופ סרעקנוי יד ;גנולמַאזרַאפ רעכעלנייוו
 .קירוצ טשרע ,סעקיוועשנעמ-ןטסילַאיצָאס טימ ןעמַאזוצ ,ןטעדַאק
 | ,ןטגעגילעטניא ,ןטנעדוטס ,ריּביס ןופ ענעמוקעג

 ,תוחוּכ ןעמוק וצ ןּבױהעגנָא ןּבָאה וליפַא ץניווָארּפ רעד ןופ
 ,רעירפ גָאט ַא טרעדָאפעגסױרַא טָאה ַאווָאלָאגטָאטש רעד עכלעוו
 ,טָאטש עצנַאג יד ,טרָאװ ןייא טימ .עווקסָאמ ןפלעה ןעמוק וצ
 ,ןעמוקעג זיא דנַאלסור ץנַאג

 יד ןעוועג רעּבָא ןענעז עגידנריּפנָא יד ,עגידנּבעג-ןָאט יד
 .,ןרענָאיצולָאװער.לַאיצַאס עטכער

 טָאה דנַאלסור ןרענָאיצולָאװער םנופ ײטרַאּפ םוש ןייק וצ
 .ברע ַאזַא עיצולָאװער-רַאורּכעפ רעד ךָאנ טּפַאכעגנײרַא טשינ ךיז
 יד ןופ הנחמ רעד ןיא יו ,ןטנעמעלע ענעדישרַאפ ןופ בר
 טליּפשעגטימ ָאד טָאה סיוועג ,ןרעגָאיצולָאװער-לַאיצָאס עשידלעה
 טָאה ,סָאד יו רעמ ךָאנ רָאנ .טייהנעגנַאגרַאפ עשיטנַאמָאר רעייז
 .גירק םוצ גנולעטש עשיטָאירטַאּפ-ןייר רעייז טקריוועג

 ןשירַאצ ןופ טייצ רעד ןיא ןרענָאיצולָאװער סלַא ךָאנ

 עטסגיטומ יד טריפעגסיוא טָאה ײטרַאּפ עגיזָאדיד ןעוו ,םישזער
 ײגַאגרָאףמַאק יד טָאה ,ןּפַארטַאס עשירַאצ ףיוא ןטַאטנעטַא
 ,ןרענָאיצולָאװער-לַאיצָאס יד ןופ ײטרַאּפ יד יו םוג ױזַא ,עיצַאז
 ,עיצַאזינַאגרָא עמייחעג עלַאנָאיצַאנשירעטילימ ַא יו טליפעג ךיז
 סָאד טשינ רעבָא ;טפַאשרעהנײלַא יד רָאנ טפמעקַאּב עכלעוו
 | ,דנַאלסור עכעלרעגריּב

 רעריפ יד ןעוו ,עיצולָאװער רעד ןופ ךורּבסיױא םייּב דלַאּב
 לד ןרָאװעג ןענעז ײטרַאּפ רערענָאיצולָאװער.לַאיצָאס רעד ןופ
 ײטרַאּפ יד ךיז טָאה ,גנוריגער רעשירָאזיװָארּפ רעד ןופ רעריפנָא
 .עיצַאזינַאגרָא רעשיטָאירטַאּפ ַא ןיא ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,טלדנַאװרַאפ
 .ּפָא ןעמ טָאה ןעגנוזָאל עשיטסילַאיצָאס יד ןופ ןשטגואוו עטוג יד
 ןופ רעריפ יד ןוא ,גיז ןגיטליגדנע ןכָאנ טייצ רעד ףיוא טקורעג
 ןרעטסיײגַאּב וצ ןטנָארפ יד ףיוא ןרָאפעגמורַא ןענעז ײטרַאּפ רעד
 וצ סעדער עשיטסילַאיצָאס:שיטָאירטַאּפ טימ ןטַאדלָאס יד
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 .עיצולָאװער רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טכַאלש-רעדורּב ןיא ןייג
 .טכַאמ ריא ,טיײהנעגנַאגרַאפ ערענָאיצולָאװער-שיטנַאמָאר ריא

 .לַאיצָאס יד ןופ ײטרַאּפ יד טכַאמעג טָאה ,טרַאװנגעג עגידנציזַאּב
 -עג טנָאקעג ןּבָאה סע ואוו ,ןדָאּב ןגיטסניג ַא רַאפ ןרענָאיצולָאװער
 ,ןטנעמעלע עגעדישרַאפ החונמ.םוקמ רעייז ןעניפ

 -ַאֹּב טגעמעג וליפַא רע טָאה ,שטנעמ ןשיסור ןדעי ןיא
 ךיא ףיט ןגעלעג זיא ,ןסַאלק עטסרענָאיצקַאער יד וצ ןעגנַאל
 ןגילייה םעד וצ האנק ַא ,םוילַארעּביל ןרַאפ ץרא-ךרד ַא ןצרַאה
 קפס ןָא טָאה סָאד .ןרענָאיצולָאװער יד ןריפ סע סָאװ ,ןּבעל
 שיטסירעטקַארַאכ ױזַא זיא סָאװ ,םזילַאוד םעד ןופ טמַאטשעג
 ,המשנ רעשיסור רעד רַאפ

 וליִמַא ןּבָאה ,ןכָארּבעגסױא זיא עיצולָאװער-רַאורּבעפ יד זַא
 םנופ דצ ןפיא ןענַאטשעג ןצנַאגניא טציא ויב ןענעז סָאװ ,יד
 .רעגיז יד ןופ טייז רעד וצ ןוטעג-לקַאװ ַא ךיז ,ןקרַאטש
 שטנעמ רעשיסור רעד :רעווש ןעמוקעגנָא טשינ ךיוא ייז זיא סָאד
 רעקניל רעד ףױא ןעיירדרעּביא המשנ ןייז טפרַאדַאּב רָאנ טָאה
 גידנעטש ךעלטנגייא זיא רע זַא ,ןעניפעגוצסיוא דלַאּב ידּכ ,טייז

 / טריזיטַאּפמיס ןָא דימּת ןופ טָאה רע ןוא ,םויטָאּפסעד ןגעג ןעוועג
 רערעדנַא רעדָא רעד ּבילוצ ,רָאנ זיא ןוא ,עיצולָאװער רעד טימ
 ,סנטייוורעדנופ ריא ןופ ןענַאטשעג טציא זיּב ,,הּביס

 ץנַאג לָאמנײא טימ זיא עיצולָאװער-רַאורּבעּפ רעד ךָאנ
 ןּבָאה רעגריּב ענעסעזעגנייא-טוג ןרעסע יד וצ קעװַא דנַאלסור
 סײרּפשעגסױא ייז ,סמערָא יד ףיוא רעדנעּב עטיור ןוטעננָא ךיז
 ירעטעפ יד רעּביא :עגידנלַארטש ןעננַאגעג ןוא ,ןטסורּב יד רעּביא
 ,רעוּפ ןרַאפ דרע ,םזילַאיצָאס ןגעװ טלּפַאלּפעג ,ןסַאג רענרוּב
 רעדָא רַאפ ןיא סָאד יצ ,גידנקוק טשינ ,רעטעּברַא ןרָאפ ןקירּבַאפ
 .טשרעהעג טָאה גנומיטש עשיטָאירטַאּפ ַא .ןסערעטניא ערעייז ןגעג
 טָאה ױזַא ,ןטנעמעלע עשיטסילַאיצָאס עכעלרעגריּב יד ןשיווצ
 עיצולָאװער רעד ןופ גיז רעד טיײז ןייא ןופ טקריועג
 ןזייװַאּב וצ עיציּבמַא עטסוּפ יד טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא
 ירעדינ טַאהעג טָאה םישזער .רעשירַאצ רעד ןעוו זַא ,טלעוו רעד
 םטָאה ,גיז ַא טַאהעג עיצולָאװער יד טָאה ,טנָארפ ןפױא םעגַאל
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 .ָאווער ןיא רעטילימ ןטימ ךיז ןסיורג ַא ןוא ךיז ןרבח ַא ןּביױהעגנָא ךיז
 ןוא ,ןריציפָא ןייז וצ ןפרָאוװעג ךיז ןּבָאה עלַא ,דנַאלסור ןרענָאיצול
 וצ טכוזעג סעפילש עגיצנַאלג ףיוא רעגנוה ןייז טָאה ןעמעלַא ןופ רעמ
 זיא סע ןעמעווװ רַאפ ןטנעמעלע רעכעלרעגריּב רעשידיי רעד ןליטש
 ,טכורפ-ןדע-ןג יד טָא ןסָאלשרַאפ ןעוועג ןטייצ עשירַאצ יד ןיא

 טימ טלופעגרעּביא ןרָאװעג ןענעז ןלוש עשירעטילימ יד
 לּפעגק רעשירעטילימ רעדעי .טגנוי רעכעלרעגריּב רעשידיי רעד
 יוװ יווַא ןוא ,רעזייה עכעלרעגריּב ןיא ןרָאװעג ןדַאלעגנייא זיא
 ןגעג ןגידניז טלָאװעג טשינ ןעמ טָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ
 .רַאפ וצ ןטייהיירפ עלַא יד טָאה ןעמ רעכלעוו ,עיצולָאװער רעד

 .רַאֹפ ןעמ טָאװ ,ןירעצישַאּב עגיצנייא יד ןיא יז ןוא ,ןעקנַאדז
 עלַא יד ,סעמגָאד עלַא יד ךיז ןיא ןעמונעגניירַא ,ךיז טייטש
 ,טייהיירפ רעד .ןופ ןטַאלוטסָאּפ

 .ילימ ןופ שַאמשימ ַא סעּפע ןעמוקעגסױרַא זיא םורָא-ױזַא
 סָאװ ,ןרענָאיצולָאװער עשיטסילַאיצַאס ןוא עשיטָאירטַאּפ ,עשירעט
 זיִּב המחלמ יד רעטייו ןריפ טְלָאװעג ןעמ טָאה טייז ןייא ןופ
 יצ ,ךעלצונ ָאי יצ - ,ןטַאדלָאס יד ןריפ וצ ,טַאדלָאס ןטצעל םוצ
 רעד ןופ עירָאלג, רעד רַאפ רָאנ סעקַאטַא ףיוא -- ,ךעלצונ טשינ
 יד ןרוד ןעמ טָאה טיײז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,?עיצולָאװער
 .ַאגרָא עשירעטילימ עדעי טריפעצ עיצולָאװער רעד ןופ ןטייחיירפ
 טלָאװעג ןוא ,ןילּפיצסיד עשירטגלעז יד ןכָארּבעצ ,עיצַאזינ
 ןיא ןטַאדלָאס יד ןדימשוצ סעדער ענעריּפַאּפ עשיטָאירטַאּפ טימ
 .רעּבירג:המחלמ עטַאנ יד

 עטסרעמ יד ןענַאטשַאב ןענעז ןטנעמעלע עכלעזַא ןופ טָא
 רעד סָאװ ,גנולמַאורַאפ רעד ןיא טייל-רעטילימ עטגיליײטַאּב
 .טָאטש רעד ןיא ןפורעגפיונוצ טָאה ַאװָאלָאג.טָאטש רעװקסָאמ

 / ,"טייהרעכיז רענײמעגלַא ןופ טעטימָאק, םעד ןפַאשַאּב וצ עמוד
 ,רַאפעג רעשיטסיװעשלַאּב רעד ןופ עװקסָאמ ןעװעטַארוצּפָא

 טָאה לּכםרוק .ןעגנַאגעגוצטשינ סע זיא טושּפ יױזַא רָאנ
 ,ןײטשַאּב לָאז רע ןעמעוו ןופ ,םעד ןגעוו טרעּפמַאעגמורַא ךיז ןעמ
 יללמ ןופ רעדָא ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטילַאּפ ןופ - טעטימָאק רעד
 | ? סעיגוטיטסניא עשירעט
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 פלַּפ טיױּבעגּפָא טַאהעג ןיוש ךיז טָאה ןעמ יװ ױזַא
 ןיא ןּבעגוצרעּביא ךיז ליפיצ טַאהעג ארומ ןעמ טָאה ,ןווָעליגרָאק
 ןעמ טָאה טייז ןייא ןופ .סרעקנוי ןוא ןריציפָא יד ןופ טנעה יד
 ןעמ טָאה רעֹּבָא ייברעד ,עטױר יד ןגעג ןצישַאּב ךיז טלָאװעג
 ןיא ןלַאפנײרַא) עיצולָאװער רעד ןגעג ןגידניז טלָאװעג טשינ
 .רַאפ ייז ךלעוו ,ןגיז ןלעװ ייז ןעוו סָאװ ,רעדיו טנעה עכלעזַא
 ,(טכַאמ יד ןּפַאכ

 ןופ טשרעהעג טָאה סָאװ ,יורטוצמוא םעד ּבילֹוצ ןעמ טָאה
 .עג ןוא טגירקעג ,טרעּפמַאעג ךיז ,ןרעדנַא םוצ טנעמעלע ןייא
 ןופ גנוריפנָא יד ןּבעגעגרעּביא ךעלדנע טָאה ןעמ זיּב - ןעגנוד
 ,וָאצמַארַאק קינװָאקלוּפ ןשירעסע םעד תוחוּכ:סגנוגידייטרַאפ עלַא

 ךרע ןא ןָא ןעוועג ןענעז גנוגידייטרַאפ רעד ןופ תוחוּכ יד
 עלַא ןעװעג ןעגעז ָאד ,עשיטסיוועשלָאב יד יװ ,,רעגילָאצ-ליפ

 יד ןופ רעליש יד ,ןָאנרַאג רעװקסָאמ ןצנַאו ןופ ןריציפָא
 ךיוא ,ןטנעגילעטניא ןוא ןטנעדוטס ,ןלוש-סגירק עשירדַאנסקעלַא
 רעטנוא ןענַאטשעג ןענעז עכלעוו ,ןָאזינרַאג ןגיטרָא ןופ רענלעז
 | ,העּפשה רעשירעסע רעד

 .יינ רעשיפיט ַא ןעװעג זיא ווָאצמַארַאק קינװָאקלוּפ רָאנ
 סעּפע ןוט וצ טַאהעג:ארומ טָאה רע .רענָאיצולָאװער רענעקַאּבעג
 ןופ עטכישעג רעד ןיא ןּבײרשרַאפ טכעלש םיא לָאז סָאװ ,ךַאז ַא
 ןפורוצסיורַא טַאהעג:ארומ טָאה רע ,עיצולָאװער רעשיסור רעד
 ןדערוצכררד ךיז טװאורּפעג טשרעוצ רע טָאה ,גירק-רעגריּב ַא
 :דצ ןטייווצ ןטימ ןָאּפעלעט ןכרוד

 .עג ּבָאה ךיא זַא ,עידומ ךייא ןיּב ךיא ,ווָאקשיר רבח --
 ןעגנולײטּפָא עשירעטילימ טימ למערק םעד ןעלגניומורַא טזָאל
 טכַאנײּב טָאה'מ ,"טייהרעכיז רענײמעגלַא, ןופ טעטימָאק םנופ
 סָאד ןָאָק ךיא ,רעוװעג לַאנעסרַא רעלמערק ןופ טריפעגסױרַא
 ןרעוו טעװ רעוועג ןעלגומשוצכרוד וואורּפ רעדעי .ןּביולרעד טשינ
 .ָאוער רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ףיוא ךייא רעדָאפ ךיא ,טקירדרעטנוא
 םעד ןעיײרפַאּב ןוא קלוּפ ןט.56 םעד ןפורּפָא טלָאז ריא זַא ,עיצול
 | ,טּפַאכרַאפ ןגרָאמירפ טנייה ןּכָאה ערעייא סָאװ ,למערק

 ןעמָאנ ןיא ףױא ךייא רעדָאפ ךיא ,ווָאצמַארַאק רבח --
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 יד ןופ ךַאװ יד ןעמענוצ טלָאז ריא זַא ,עיצולָאװער רעד ןופ
 ןרעיט יד ייּב טלעטשעגפיוא טָאה ריא סָאװ ,ןריציפָא עשירַאצ

 עיצילָאװער רעד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןייז טעוװו ריא .למערק ןופ

 טשיג טנעמָאמ ןגידתוירחא ןגיזָאדמעד ןיא טָאה ריא סָאװ ,רַאפרעד

 ,טַאירַאטעלַארּפ םעד ןענעּפָאװַאּב וצ טזָאלעגוצ

 וַא ,ףיורעד םַאוקרעמפיוא ךייא ךַאמ ךיא ,ווָאקשיר רבח --

 לעװ ךיא ןוא ,ךיא ןיּב עיצולָאװער רעד ןופ רעגידייטרַאפ רעד

 .םירבח יד ןרעלקוצפיוא ידֹּכ ,למערק ןיא ןּבעגַאּב ןײלַא ךיז

 ךעלטרָאװטנַארַאפ זיא סע רעוו ןוא עיצַאוטיס עגיטכיר יד רענלעז

 .ענַאל רעד רַאּפ

 ןופ ןָאפעלעט רעיא ףיױא טרַאװ ךיא .רעייז עטיּב --

 | ,ווָאצמַארַאק רבח ,למערק

 טָאה ןעמ ןעמעוו ,תוחופ עֶלַא ןופ רעריפנָא רעד ןוא

 ךיז טָאה ,עװקסָאמ לרעטומ סָאד ןגידייטרַאפ 'וצ ןבעגעגרעּביא

 דלַאּב זיא רע ואוו ,למערק ןרענָאיצולָאװער ןיא ןּבעגַאּב ןיילַא גיטומ

 ןט:56 ןטמיטשעג-שיטסיװעשלָאּב םעד ןופ ןעגנַאפעג ןרָאװעג ןעמונעג

 ןסישרעד ֹוצ טעשַארטסעג וליּפַא םיא טָאה ןעמ ןוא קלֹוּפ

 .ֹװָאקשיר רבח םיא טָאה טיײרפַאּב
 ֿגנֲא טַאהעג טשינ ךָאנ ךיז טָאה גירק-רעגריּב רעד

 םיא ןּבָאה ,"עטיור, יד יא ןוא "עסייוו, יד יא ,עדייּב ןוא ןּביױה

 --"עטיור, יד ,טײיקכַאוש רעייז ּבילוצ "עסייוו , יד -- ,ןטימעגסיוא

 .תוחוּכ גונעג טַאהעג טשינ ןּבָאה ייז לייוו

 .גירק ברע ןופ קינַאּפ יד טשרעהעג ןיוש טָאה טָאטש ןיא

 רעשיגרענע ןַא ,טנַאטידַא סרידנַאמָאק םענעגנַאפעג םעד

 רעטילימ ןופ ןעגנוליײטּפָא טלעטשעצ לייוורעד טָאה ,ןַאמ-המחלמ
 ,ןלעטָאה עסיורג יד ןופ רעכעד יד ףױא רעוװעג-ןישַאמ טימ

 יסױרַא טשינ ,למערק םעד טלגנירעגמורַא ,ןענָאיַאר טּפַאכרַאפ
 סָאד ןעמױצוצמורַא ןּבױהעגנָא טָאה רע .רעוועג ןייק רעמ טזָאלעג
 עשיטסיװעשלָאּב ןייק טוָאלעגוצ טשינ ןוא זיוה עשירָאטַאנרעּבוג
 - ןייק ,טָאטשרָאפ רעד ןופ טעבנגעגניירַא ךיז ןּבָאה סָאװ ,רעטעּברַא

 ןעמוקוצוצ רעוועג טימ טוװװאודּפעג ןּבָאה סָאװ ,ןטַאדלָאס עטיור

 סע ןוא ,ןפערטנָא ךיז ןגעלפ תוחוּכ עדייּב .טעטימָאק-סגירק םוצ



 07 שא םולט
 עא

 םָאה םידדצ עדייּב ,ןסױטשנעמַאװצ ענלצנייא ןעמוקסיורַא ןגעלפ
 ןיא ,לעיציפָא טשינ ,ןרעדנַא ןפיוא רענייא ןסיש וצ ןּבױהעגנָא

 ,תוירחא ענעגייא

 ד .ןפיוהעגנָא טשינ ךָאנ ךיז טָאה גירקירעגריּב רעד
 יעטיור, יד ןוא ,ןסָאלשטנַא ןעװעג טשינ ךָאנו ןענעז ?עסייוו,

 ,טיירג ןעוועג טשינ ךָאנ ןענעז
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 8 לטיּפַאק

 טעניּפַאק סרָאטַאנרעּבוג ןיא

 רעכעלטפַאשלעזעג ןופ טעטימָאק , םעד ןופ רידנַאמָאק רעד
 ךיז ןוא למערק ןופ טײרפַאּב ךעלדנע ךיז טָאה "טייהרעכיז
 ןרעטנוא ,רע טָאה ןטרָאד ןופ .עמוד.טָאטש רעד ןיא ןענופעג
 ןַא ןָאפעלעט ןכרוד טלעטשעג ,ןטנעמעלע עטכער יד ןופ קורד
 :זיוה ןשירָאטַאנרעּבוג ןופ רעריפ יד םוטַאמיטלוא

 עשיטסיװעשלָאּב ןופ טגיניירעגּפָא ןרעװ זומ למערק רעד (א
 ,ןטנעמעלע |

 .רעדנַאנופ זומ *טעטימָאק-סגירק רערענָאיצולָאװער , רעד (ב
 ,ןרעו ןזָאלעג

 ךיז ןּבײה - טשינ זַא ,טונימ ןעצ ןּבעגעג רע טָאה טייצ
 | ,סעיצַארעּפָא-סגירק יד ןָא ףּכיִּת

 טייקטסנרע יד טליפעג ךיז טָאה זיוה ןשירָאטַאנרעּבוג ןיא
 | /  .טנעמָאמ םעד ןופ

 ןענעז טעניּבַאק סרָאטַאנרעּבוג-לַארענעג םנופ ריט רעד רַאפ
 .גײרַא טשינ ןיהַא םענייק ןוא ןטַאדלָאס עטנּפָאװַאּב ןענַאטשעג
 םנופ גנוטַארַאּב יד ןעמוקעגרָאפ רעטציא זיא ןטרָאד ,טזָאלעג
 | ,םוטַאמיטלוא ןגעוו ?םָאקריפסיוא,

 .ַאנרעּבוג םעד ,לַאז רעכױה ,רעגימיורג א ןעוועג זיא סע
 ןענעז עכלעװ ,רעטסנעפ עסיורג ריפ טימ ,טעניּבַאק סרָאט
 טקוקעגרעּבירַא ןּבָאה ייז רעדָא ,ףיוה-ןטרָאג ַא ןיא ןעגנַאגעגסױרַא
 .ָאקס ףיוא ,דנַאלסור ןשירַאצ ןופ דלעה םנופ טנעמונָאמ ןפיוא
 ,ץַאלּפ ןפיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןוועלעּב
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 . ןעוועג ןטלָאװ זיוה ןוּפ םיטַאּבעלַאּב עגידרעירפ יד יװ ױזַא

 .ןוא ,טעניּבַאק םעד ןענױאוװַאּב לָאמַא טעװ סע רע ,טסואוועג

 טגרָאזעג יײז ןּבָאה - ןעניד טעװ רע קעװצ ַארָאפ סָאװ וצ

 לָאז רעמיצ רעגימיורג גידריוקרעמ רעצנַאג רעד זַא ,רַאפרעד |

 סע ןכלעװ ןופ ,קסַאמַאד ןטױר טימ ןגָאלשעגסױא ןצנַאגניא ןייז

 טָאה ןעמ סָאװ ,רעקיטש עצנַאג טלעפעג ָאד ךיוא ןיוש ןּבָאה

 טנעװ יד רעּביא .,ןעגנודנעוורַאפ ערעכעלצונ ףיוא ןטינשעגסױרַא

 טָאה ןעמ עכלעוו ןופ ,ןעמַאר ענעדלָאג עקיד ןעגנָאהעג ןענעז

 ףיוא רעּבָא ןּבָאה ייז .ןטערטרָאּפ עכעלרעזייק יד ןסירעגסױרַא

 ףױא סעּפע יװ ןוא .ןעניױרק ענעדלָאג יד טַאהעג ךָאנ ךיז
 ענעסעגרַאפ ַא ןּבילבעגרעּביא טנַאװ ַא ףיוא זיא ,,סיעכהל.וצ

 ןגילָאמַא םעד טנעקרעד טָאה ןעמ רעכלעוו ןיא -- ,עיפַארגָאטָאּפ

 זירק ןיא ,יעגרעס טשריפסיורג םעד ,טעניּבַאק םנופ רענױאווַאּב

 ךיז טוט ָאד סָאװ ,דנַאש רַאפ ,ןיוש זיא סָאװ -- ,החּפשמ ןייז ןופ

 טָאה עקַאט רשפא םעד ּבילוצ ןוא ,טריקַאלּבעגּפָא ןעוועג ,עקַאט

 ..טקרעמַאּב טשינ עיפַארגָאטָאפ יד ןעמ

 ןגעלעג ןענעז ,ןענַאטשעג ןוא ןעגנַאגעג זיא ןעמ ואוו

 עטיירדעג ןופ ךעלריּפַאּפ ךעלקיטש ,ןסָאריּפַאּפ ןופ ןקיטשדנומ

 ןעמ טָאה .ןעוועג טשיג גנַאל ןיוש זיא ןרעכיור וצ סָאװ .ןרַאגיצ
 ערעדנַא ןוא ןטְקַא ןופ רעקיטש ,רעכיּב ןופ רעטעלּב ןסירעג
 טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד ייז ןיא טלקיועגנייא ןוא ריּפַאּפ רעקיטש

 ."עקרָאכַאמ עשימייה , ןפורעג
 עטנקירטעגסיוא ןופ ןענַאטשַאּב זיא *עקרָאכַאמ עשימייה , יד

 .ּפָא טימ טשימעג ,טייזרַאפ ןּבָאה םירעיוּפ סָאװ ,רעטעלב-קַאּבַאט

 "עקיָאכַאמ עשימייה , יד טָאה ןעמ יו ױזַא ,ןסקיוועג ןופ ץכעלַאפ
 ,ןפרָאװעגקעװַא דלַאּב סע ןעמ טָאה ,ןעיצרַאפ גנַאל טנַאקעג טשינ

 :םוטעמוא ןעועג ןעמ טָאה ץכעלַאפּפָא עטעילַאמסעגּפָא יד ןוא
 ןטסניימוצ ןוא ,ךעלטערּבירעטסנעפ עלַא ףיוא ,ןשיט עלַא ףיוא

 ןופ ןטַאלּפ ענרָאמרַאמ יד ייז טימ ןויצַאּב וצ טנידעג יז ןּבָאה

 ,ןוויוא םענרָאמרַאמ םעד ןוא ןעלגיּפש עסיורג יד
 ענעדייז ךס ַא טלעטשעגסיוא ןעוװועג ןענעז לַאז ןרעּביא

 עלַא ןטעּב ענרעזייא ,עשירענלעז וצ טלעטשענוצ ,סעּפַאנַאק
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 ,עטסנרע ןופ טצעזַאב ןעװעג ןענעז ןטעּב יד טימ סעּפַאנַאק
 ןּבָאה ייז ןופ לייט .רעטעּברַא ןוא ןטַאדלָאס -- ןשטנעמ עטגרָאזַאּב
 ךיז ןּבָאה סָאװ ,טנעה יד ןָא טנעלעגנָא ּפעק ערעייז ןטלַאהעג
 ןשיװצ ןטלַאהעג ןּבָאה ייז עכלעװ ,ןסקיּב יד ףיוא טציטשעג

 ןעמעלַא ןופ רעמ ןוא עטשרע יד זַא ,ךיז טיײטשרַאפ ,ינק ערעייז

 שטנעמ רעגיטכיזצרוק רעד .ןטנעגילעטניא יד ןרױלרַאּפ ךיז ןגָאה
 .סיוא ןגעלעג זיא ןלירּב עקיד ןוא םינּפ ןטשטיינקעגנייא ןטימ
 טצכערקעג טָאה ןוא סעּפַאנַאק עליפ יד ןופ רענייא ףיוא ןגיוצעג

 .טּפַאכעגנָא ןענירעד ןטימניא םיא טָאה סָאװ ,גָאטייװ-ךיוּב ןופ

 ,םינפ לֹעג ןייז ףױא טלניּפשעגּפָא ךיז ןּבָאה ןדייל עשיזיפ יד

 דגַאר ןפױא ןסעזעג ןיא ,םינּפ:עדיײז ַא טימ ,רעקשטיטלַא ןַא

 וצ טרעטשעג טשינ ךיז טָאה ןוא םיא ןּבענ עּפַאנַאק רעד ןופ

 .שירק עניילק ןיא טָאה רע סָאװ ,טיורּב ץרַאװש ךעלקיטש ןעייק

 ןטלַאהעג טָאה רע ןכלעוו ,טיורּב לּבעל םנופ טלקערּבעגּפָא ךעלעק

 | ,טגַאה רעד ןיא
 םענענָאלשַאּב-זנָארּב טימ ,ןטרעּפמולעגמוא ,ןסיורג םעד ייּב

 ןטלָאגעגּפָא ןטימ שטנעמ רעד טציז שיט-ּביירש ןשירָאטַאנרעּבוג

 עסיורג סָאד םיא ייּב ןיא טנייה ,וװָאקשיר רבח --ּפָאק ןגידנענייש

 ידּכ .ןוטעג-ייו םיא טָאה ןָאצ ַא :ךוֹס ַא טימ טלקיװעגמורַא םינּפ

 ןופ טנעמָאמ ןגידנדײשטנַא םעד ןיא טרעטשעג ןרעו וצ טשינ

 ןופ ןעיצסױרַא ןָאצ םעד טזָאלעג ךיז רע טָאה ,גָאטייװ ןשיזיפ ַא

 .זיױה ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,רעשדלעפ ַא ,רענלעז ַא
 עלסַאי יד רָאנ ,ןעמונעגסױרַא ןָאצ םעד טָאה רענלעז רעד

 סָאד ווָאקשיר רבה רעד טציא טייג ,טעשטעילַאקעצ טוג רֶע טָאה

 ןדעי טייּפש ןוא ,רָאלק ץנַאג טשינ טדער רע .טלקיװעגמורַא םינּפ

 .סיוא טניל ,שיט ןפיוא ,םיא רַאפ .טולּב ןעקעלק טימ קילּבנגױא
 טימ טלעטשַאּב זיא יז רָאנ ,עװקסָאמ ןופ עּפַאמ יד טײרּפשעג
 טליפעגנָא טפלעה רעד ןיא זיּב ןענעז עכלעוו ,ייט !ןופ רעזעלג

 ,ךעלצלעה-דניצ ענעּבירעגסױא ,שַא ,ןסָאריּפַאּפ ןופ ןקוטשדנומ טימ

 ךיז ןעניפעג סע ,ןצכעלַאפּפָא ערעדנַא ךָאנ ןוא ריּפַאּפ ךעלקיטש

 יַאֹּב רענייק רעּבָא ,סרעכעּב-שַא ענעלַאטעמ ,ערעווש וליפַא ָאד

 ,עבמָאג ענעטָאנקעגסיױא טוג ,עטרַאה סווָאקשיר ,טשינ ייז טקרעמ
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 ,ךוט םענעדנובעגמורַא םעד ןופ םַאר ןיא שיגרענע ךיז טגעװַאּב
 טשינ רע טרעה ,לױמ .ןדנוּברַאפ ןייז ףיוא גידנקוק טשינ
 סָאװ ,רעגניפ עקיד ,עצרוק ענייז ןופ לגעג יד ןסייב וצ ףיוא
 ,טעשזירגעגּפָארַא ןײרַא-טױה רעד ןיא ףיט טולּב זיּב ןיוש טָאה רע
 ןייז ןּביג רעגניפ עצרוק ענייז ןיא לגענ ענעטינשענגײרַא יד
 יװַא ;סגידנקערש ןוא סכעלריטַאנמוא סעּפע ןופ ןעזנָא ןַא טנַאה
 ןרַאפ טשינ ןרָאװעג ןפַאשַאּב ןטלָאװ טנעה עגידרעמַאה יד יװ
 ,שרעדנַא סעפע רַאפ רָאנ ,ךיורּבעג ןכעלשטנעמ

 טולּב עקעלק ַא עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןטרָאװעגסױרַא טָאװ רע
 :ץרוק ןוא ףרַאש טגָאועג ןוא

 .עמעליירפ ןייק טשינ זיא עגַאל רעזנוא ,רעכיז זיא סנייא --
 ןעמוטש 8 טימ רָאנ ,רעטרעוו ןָא ,טעװעקַאטעגוצ טָאה .םיא

 ,טַאדלָאס רעשיטעל רעגידהרוחש-הרמ רעד ,ּפָאק ןטימ לקָאשוצ
 ,ןגנַאל ןייז ןיא ןוטעגנָא ךיוא רע זיא ,גנוטַארַאּב רעד ףיוא ,ָאד
 ןעועג טלָאװ סָאד יװ יזֲא ,רידנומ ןטקעדעגוצ טירט יד רעגיא
 ןּבענ ןעגַאטשעג זיא רע ,ןסעזעג טשינ ןיא רע ,טיוה עטייווצ ןייז
 ןַא טימ טירט עטקעדעגוצ ענייז ףיוא טקוקעג ןוא שיט-ּביירש
 | ,קילב ןגידהרוחש-הרמ ,םענעגױּבעגפָארַא

 רעדייא ,עיצַאוטיס יד ןסיוװ ןלָאז םירבח יד זַא ,ליוו ךיא --
 .עגמורַא ןטימ ןַאמ רעד טָאה - ,ןעמיטשּפָא םוצ ךיז ןעמענ רימ
 ,עמיטש רענעלַאטעמ ,רערעװש ַא טימ טגָאועג םינּפ םענעדנוּב
 ןייק טשינ ןּבָאה רימ - .טרָאװ סעדעי ןגיואוועג טלָאװ רע יו
 סעמרַאזַאק יד ןיא טקישעצ ןּבָאה רימ סָאװ ,םירבח יד ,עיצינומַא
 ןוא .ןעמוקענקירוצ טשינ ןענעז ,עירעליטרַא רעזנוא ןעגנערּב וצ
 ךרוד ןסיירכרוד ןענָאק רעטציא ךיז ןלעוװו יז יצ ,טסייוו רעוו
 .רימ ,טשיג ךיא ןעמ טעז "רעקסניווד , יד ,ןטייק ?עסייוו, .יד
 ,טשינ טַאמרַאה ןייק רעּבָא ,רעװעג-ןישַאמ ןוא ןטקיּב לסיּבַא ןּבָאה
 ,למערק ןיא :ןטייז ריפ עֶלַא ףיוא טיירפשעצ ערעזנוא ןענעז ךיוא
 רעד ,טרעקרַאפ ,ןענָאיַאר עגימורַא יד ןיא ,סעמרַאזַאק יד ןיא
 סרעקנוי יד :ןָאיַאר רעװקסָאמ ןופ ןריציּפָא עלַא טָאה ?טעטימָאק,
 רעד ,ןוא ןטנעגילעטניא יד ,ןטנעדוטס יד ,לוש.טגירק רעד ןופ
 רעטנוא ןטַאדלָאס יד ךיוא ןענעז רשפא .,"ןרעסע, יד ,רקיע
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 סָאװ ,ףיוה רעזנוא וצ ןכיירגרעד ןטַאמרַאה ערעייז ?העּפשה רעייז
 ?םירבח ,ריא טניימ

 עטרבח יד טגערפעג טָאה --?רטנעצ ןופ ןעמ טרעה סָאװ --
 * ,ָאװָאללַאמזיא

 ,תועידי עכעליירפ ןייק טשינ ךיוא ךיז ןרעה רטנעצ ןופ --
 ריז טניפעג יקסנערעק .רָאלק טשינ ךָאנ עגַאל יד ןיא סלַאפגדעי
 רעּבירַא ןקַאזָאק יד טימ ןענעז יז .ָאגסַארק לַארענעג םייּב
 -- ערעזנוא .דַארגָארטעּפ ףיוא ןעייג ןוא ָאלעס-עיָאקסרַאצ ןייק ענישטַאג
 ןדיימוצסיוא ידּכ ,ןקאזָאק יד טימ ןעגנודגיּברַאפ ןּפינקוצנָא ןוואורּפ
 יוזַא יװ ןוא ,ןיקסנערעק ןּבעגסױרַא ענעי ןפרַאד / ,גנוסיגרַאפ-טולב
 ןָאק יצ .טשינ ךיוא רימ ןסייוו ,ןטלַאהרַאּפ ךיז טעװ טנָארפ רעד
 ןזָאלכרוד טשינ ןלעוו יז זַא ,רענַאּבנזייא יד ףיוא ןזָאלרַאפ ךיז ןעמ
 ןפורעגסױדַא טָאה יקסנערעק סָאװ ,ןקַאזָאק יד טימ ןענָאלַאשע יד
 !?טנָארּפ ןופ קירוצ.טמוק רע !טעטשטּפױה יד ןפלעה וצ

 .לקגיוו ַא ןופ ךיז טָאה -- ,רעכיז רימ ןענעז טנָארּפ ןטימ --
 ןוא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמרעגנוי ַא ןפורעגנָא סױרַא
 .ַאגרָא טוג ןּבָאה ערעזנוא - ,םֶלֹוע ןרַאפ ןטָארטעגסױרַא זיא
 ןופ ,וועיליהָאמ ןופ קירוצ טציא םוק ךיא .טעטש:טנָארּפ יד טריזינ
 רעד יירטעג ןענעז עכלעוו ,ןקַאזָאק ןעייטש עשרָא ןיא .עשרָא
 ןשינרענע ןַא טרָאד רעּבָא ןגָאה רימ- .גנוריגער רעשירָאזיװָארּפ
 ןעגעז ייז .טנכייצעגסיוא ןטעּברַא ,טיילעגנוי ןענעז ייז .טעטימָאק
 יד ןטיה סָאװ ,ןטַארלָאס םירבה יד טימ טקַאטנָאק ןיא ןײרַא
 ןעוו .ערעזנוא ךיוא ןענעז רענַאּבנזיא יד ,ןעניזַאגַאמ-טנַאיװָארּפ
 רענַאבנזיײא יד ייז ןלעטש + ,ןָא-ןעמוק ןקַאוָאק טימ ןענָאלַאשע יד
 סיהַא ייז וצ ןעמוק סע .טָאטש רעד רעטניה ןטסרָאיװ ףיוא ּפָא
 ןעמ .ןיירַא טָאטש ןיא ייז טריפ ןעמ ןוא ,ןטעטימָאק עשיטַאדלָאט
 םורַא-ױזַא ,ץכעוטנָא ןוא ןסע ןעניזטגאמ יד ןופ ייז רַאּפ טמוקַאּב
 ןיא ןקעטש ןיוש ןּביילּצ ייז ,טייז רעזנוא ףיוא ייז רימ ןעניוועג
 .וצנָא ןטַאדלָאס ענענואוועג יד ךרוד רימ ןוואורּפ טציא ,עשרָא
 רעד .ןָאװנרַאג ןשיקַאוָאק ןגיטרֲא ןטימ גנודניּברַאפ ַא ןּפיגק
 | ,טייז רעזנוא ףיוא רעּבירַא ןליווגיצנייא טייג ןָאזיגרַאג

 2 ןזָאלרַאפ ייז ףיוא ךיז ןענָאק רימ זַא ,רבח ,ריא טניימ --
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 טַאדלָאס ןייא ןיק טעו עשרָא ךרוד ,ריטנַארַאג ךיא --

 טימ רבח רעשידיי ַא ָאד זיא ןטרָאד ,ןייגכרוד טשינ טנָארפ ןופ

 .רע טמוק עשרַאװ ןופ ,ןעמָאנ ןייז זיא גרעּבנייו ,לטנעה םָאל ַא

 .רעדנואוו ףיוא טוט רע

 ןיא רעציזרָאפ רעד טגָאז - ,טרעהעג ןּבָאה רימ ,ָאי --
 .ןעגיוועג טייצ ןפרַאד ןלעוו רימ :ךַאז עגיצנייא יד -- ,ןעקנעדכָאנ

 ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ ןבָאה עטלמַאזרַאפ יד

 טױט ַא ןיא ןסעועג גנולמַאזרַאפ עצנַאג יד זיא טונימ ַא
 ןפמָאל-טגָאװ עגידגננעהפָארַא יד ןופ ןייש םניא ,ןגייוושליטש

 ץעגרע ,ןטעמרַאּפ ענעטכױלַאּב יו ,רעמינּפ ןעזעג ןעמ טָאה

 ןסיּברַאפ ךיז ןּבָאה ןייצ .טסנרע ןגידגקנעדכָאנ ַא ןיא טקוקרַאּפ

 .גלַאה ,עגידנענייוו ןיִא טמירקעג ךיז ןּבָאה ןפיל ןוא ,ןּפיל ףיוא

 ןטלַאהַאּב ךיז ןּבָאה ןגיוא עגידנעשטשילּב ,ןסַאמירג עטשלחרַאפ

 ןופ ןוא רעמינּפ יד ןופ רעכעל'םירבק יִד ןיא רעפיט ,רעפיט

 ןבָאה רעזעג .ןרעייפ עגידנעשטשילב טימ טקוקעגסױרַא ןטרָאד

 | : .טּפעשעג םעטָא רעווש

 רעד זיּב ,ןרָאי יו ןגייוש טונימ ַא טרעיודעג טָאה ױזַא

 .עגסיוא ץרוק ןייז טימ ךעלדנע טָאה ּפָאק ןגיצנַאלג ןטימ רבח
 :ןפורעגנָא ךיז ןוא ,שיט ןפיוא ּפַאלק ַא ןבעגעג טנַאה רעטרעמַאה

 ,זתא רעטניה טייטש סע רעוו ,טשינ ןטייוו רימ ,טירבח --

 ךַא ,ןּבױלג רימ רָאנ .טלייצטג טשינ תוחוּכ ערעזנוא ןּבָאה רימ

 .עג ןּבָאה גנורעדינרעד ןוא גנופַאלקשרַאפ ןופ תורוד ןוא תורוד

 זנוא רעטניה .ךַאז רעייז ןוא רעונוא רַאפ ןסָאמ יד ףייר טכַאמ

 סָאװ ,רעד .םירבח ,ּפָאןעמיטש רימ ,טלעוו יד ,דנַאלסור טייטש

 יד סָאװ ,םוטַאמיטלוא םעד ןָאןעמענ רימ זַא ,רַאֿפרעד זיא
 ןביוהפיוא לָאז רעד ,טַאירַאטעלַארּפ ןפיוא ןָא-טפרַאװ עיזַאושזרוּב

 | ,טנַאה ןייז
 טָאה טנַאה ןייא ןייק .טשרעהעג טָאה ןגייווש גיטסגנַא ןַא

 ,ןביוהעגפיוא טשינ ךיז
 לקע טימ ּפָאןפרַאװ רימ זַא ,רַאפרעד זיא סע רעוו --

 "רעד טימ ןּפַאלקוצ לָאז רעד ,םוטַאמיטלוא ןכעלדנעש ןגיזָאדמעד
 ,טקיּב ןייז ןופ עּבלָאק

 ,6 ,טוװקסָאמ שא
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 ןיא סעצלָאק ןופ ןּפַאלק ןרעה ןּביהעגנָא ךיז ןּבָאה סע
 רעד ויא ,ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ,םַאזננַאל ,ליד רענרעצליה רעד

 עטייוו יד ןיא ןגָעלשענּפָא ,ָאכע ןַא יווװ ,טָאה ןוא ןעמוקעג ּפַאלק

 טרעטמילקעגומ ןפָאה ּפַאלק ןופ .רעמיצ ןסיורג םנופ ןעלקניוו

 רעד .ןפמַאל;טגַאװ ענעונַארּב יד ןופ סרעגנעה ענעלַאטשירק יד

 .םעגייא ךָאנ םענייא טלייצעג ייז טָאה רעציזרָאפ

 ,ןטורעגסיוא רע טָאה - ! ןלַאפעג זיא לרוג רעד --
 .טגיװעצ ךיז טָאה עמיטש עשרעגייוו ַא

 } .טשוקוצ ןטרָאד ךיז טָאה רעצימע
 רעשיטנַאמָאר ,"רעשירעסע, ןייק ףיוא טשינ ןענעז רימ --

 יטבירְק ןרענַאיצולַאװער, םניא ןענעז רימ ,גנולמַאזרַאפ.רָארעט
 ןופ ,רעליוה ןייז טימ רעציזרָאפ רעד טגָאזעג טָאה -- ,"טעטימָאק

 !טעּברַא רעד וצ - טציא ןוא -- ,עמיטש רעטסַאנרַאֿפ ץכעיײּפש

 םינּפ ןייז ןופ ףוט סָאד ןסירעגּפָארַא טָאה ווָאקשיר רבח

 :טנַאה ןיא ןָאפעלעט םנופ לרער סָאד ןעמונעג ןּוא
 ירא רע סָאה - !רידנַאמָאק רבח רעד  ,עמוד:טָאטש --

 | ,לרער ןיא ןגירשעג
 ןעמונענוצ טָאה םינּפ ןגנַאל ןטימ טָאדלָאס רעשיטעל רעד

 .רעױא ןייז וצ טגיילעגוצ סע ךיז ןוא לערער-רעה עטייווצ סָאד
 טָאה ,גירק-רעגריּב ַא ןדיימוצסיוא ידּכ ,וָאצמַארַאק רבח --

 ןלעו רימ :ןסָאלשַאּב "טעטימָאק-סגירק רערענָאיצולָאװער, רעד
 .רעביא רימ ןוומ 56 םעד .קלוּפ 193 םעד למערק ןופ ןעמענקירוצ
 -ַאֹּב ךיז ןליפ ןטַאדלָאס יד .לַאנעסרַא םעד ןטיה וצ ידּכ ,ןזָאל
 יורטוצ ןּנָאה וצ טרעהעגפיוא לָאמַאטימ טָאה ןעמ סָאװ ,טגידייל

 סָאװ ,ןטַאטלוזער יד רַאפ ןגָאזטוג טשינ ןָאק ךיא ןוא ,ייז וצ
 ןיא ןזיוַאּב ךיז ןלעו סרעקני ערעיײא ןעוו ,ןײטשטנַא ןלעוו

 טשינ רימ ןלעװ "טעטימָאק:סגירק ןרענָאיצולָאװער, םעד ,למערק
 -ַאֹּב ערעייא ןגעג עיטנַארַאג עגיצנייא יד זיא סָאד ,ןּבעגפיוא
 ףייא ,רבח ,רימ ּבילרעד ךיא .ןריציפָא ןוא ןלַארענעג עטנּפָאוװ

 ךױ טעװ סָאװ ,עיצַאטיס רעד ףיוא םַאזקרעמפיוא ןכַאמ וצ
 טעוװ ריא .טנפָאװטנַא ןרעוו טעוװו טַאירַאטעלָארּפ רעד ןעוו ,ןפַאש
 היטַאיציניא יד .טעפש-צ ןייז ןױוש טעװ סע רָאג ,ןּבָאה הטרפ
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 רימ ,ךייא רַאפ רעּביא רימ ןזָאל גירק-רעגריּב םעד ןּביײהנָא ןופ

 ,ןפורטױרַא טשינ דרָאמ-רעדורּב םעד ןלעוו
 ןַא ףיוא ןטרַאװ ןטעּבעג ןעמ טָאה דצ ןטייווצ םעד ןופ

 ,רעפטנע

 םייּב טרַאװעג טָאה רעציורָאפ רעד סָאװ ,טייצ רעד ךרוד

 ןסיורג םניא טייקליטש עגיטסגנַא ַאזַא טשרעהעג טָאה ,ןָאפעלעט

 לַאז ןופ ללח ןיא םורַא-טילפ יז ,טכַאדעג ךיז טָאה סע זַא ,לַאז

 ,עגידנעיירש טימ ,ןעװעג ךיילּב ןענעז עלַא ,לגילפ עגיטניוו טימ

 ענעפָא יד ךרוד .רעזענ עטשלחרַאפ ןוא ןגיוא עטצעזעגסױרַא

 .טפול ענעסָאגעצ-לַאטעמ ,ערעווש יד טּפעשעג ייז ןּבָאה רעליימ

 וצ םיחילש ןקישוצ ןטעּבעג ןעמ טָאה דצ ןטייווצ םנופ

 .ןפעומשוצכרוד םעד ןגעוו ךיז ,ןעגנולדנַאהרעטנוא ןריפ
 ןטנַאּפשעגנָא ןפיוא ןזיווַאּב ךיז טָאה -- ! טנכייצעגטיוא .--

 םעד ןלעוװ רימ - .טייקטרעטיילעגסיוא ןַא רעציזרָאפ ןופ םינפ

 "עסייו) ערעײא טעװ ריא ןעװ ,ןּבייהנָא טשינ גירק-רעדורּב

 ,ןַאּפש ןיא ןטלַאה ןריציפָא
 .דנַאהרעטנוא ןריפ עמוד רעד ןיא ןרָאּפ וװָאקיטס ,ןיגַאנ --

 קלוּפ ןט:193 םעד ןעמענסױרַא ןגעו ןװָאצמַארַאק טימ ןעגנול
 םעד .זוה ןשירָאטַאנרעּבוג םוצ רעוועג ןטימ ןזָאלכרוד ייז ןוא

 רעגנעל סָאװ ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןעיצרַאפ וצ טעז ,ןזָאל ןט6

 ,ןפורעגסיוא ווָאקשיר טָאה -- !טנָאק ריא

 ןופ ןענעז ,לַאז ןיא ןענופעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,םירבח יד

 .,,ןרָאװעג טשַאררעּביא ױזַא רעציורָאפ ןופ גנולדנַאה רעקנילפ רעד

 ,ןריגַאער וצ ףיורעד ױזַא יוו ,טסואוועג טשינ ןיילַא ןּבָאה ייז זַא
 ןגיוא סטַאדלָאס ןשיטעל ןיא .טקוקעגנָא ןרעדנַא םעד טָאה רענייא

 יב ףיז טדניצ סָאװ ,טייקסייו עגידנצנַאלג ַא ןענַאטשעג זיא
 ןָארטַאמ םייּב .הנכס ַא טליפרעד רע ןעוו ,לָאמ סעדעי ןָא םיא

 רע .ענירּפושט ןייז ןופ רָאה עצרַאװש יד ןּביוהעגֿפױא ךיז ןּבָאה

 - סע טָאה רע .ןגָאז וצ סעַּפע ליומ סיורג ַא טנפעעגפיוא טָאה
 טשינ טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד עקַאט יצ ,גנושַאררעּביא רַאפ יצ

 טכַארּבעגסױרַא טשינ ,טכַאמעגוצ קירוצ - ןגָאז וצ סָאװ טַאהעג
 טרעדורעגפױא ןעמעלַא ןופ רעמ ןיא סע רעוו רָאנ ,טרָאװ ןייֵק
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 שירפ ריא .ַאװָאליאַאמיא עטרבה יד ןעװעג ֹויא ,ןרָאװעג
 ןוא .סעּכ רַאפ טנערּבעג טָאה סע ,ןרָאװעג טיור זיא םינּפ-עקשַאנָאמ
 ךרוד ,ננגערפיוא ריא ןטלַאהַאּב וצ טימעג ךיז טָאה יז שטָאכ
 ןגױבעגּפָארַא ּפָאק ןטמעקרַאפ טַאלג ריא טָאה יז סָאװ םעד
 טבױה טסורּב ריא יװ ,ןעזעגנָא ךָאד ןעמ טָאה ,ינק עריא וצ
 עננַאל ַא טָאה םלוע רעד .ןסַאפ טשינ ךיז ןָאק יז ,טלַאפ ןוא ךיז
 .עגנָא ַאוָאליאַאמיא עטרבח ךיז טָאה ךעלדנע .ןגיוושעג עלייוו
 ; גנוטסירטנַא טימ ןפור

 ?ןַײז טציא סָאד טעװ ױזַא יו --
 ּוצ טייצ ןייק ָאטשינ טציא זיא סע ,ןייז טעוו טשינרָאג --

 --!ןוט וצ ןּבייהנָא ןעמ ףרַאד טציא ,םירבח יד ןיײרַא-טּפור ,ןדער
 ,וָאקשיר רבח שיט םנופ טגָאז

 ןּבָאה ןריט יד ,ןפור טפרַאדַאּב טשינ רעּבָא ייז טָאה ןעמ
 . ,ןטַאדלָאס ןעמָארטשוצנײרַא ןּבױהעגנָא ןּבָאה סע ןוא ןסירעגפיוא ךיז
 .ןטְקיּב גידנטלַאה ,רעטעּברַא עטדיילקעג-ליוויצ טימ טשימעג טכידעג

 סרעטיה עטנּפָאװַאּב יד טּפוטשעגקעװַא ןּבָאה ייז ,טנעה יד ןיא
 ,טעגיּבַאק טרָאטַאנרעּבוג ןיא ןסירעגניירַא ךיז ןוא ןריט יד ןופ

 :ריּפסיוא , רעד זַא ,העידי יד ןגָארטעצ ךיז טָאה טניוו ַא יו
 יד וצ למערק םעד ןּבעגוצרעּביא ןסָאלשַאּב טָאה "טעטימָאק
 יד ,יײז טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא ןּבײהנָא ליו ןוא .,"עסייוו,
 ,רעירפ טכַאנ ַא ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,רעטעּבוא יד ,ןטַאדלָאס
 לומ רעייז ןופ טייקרעטיּב יד .עטפיוקרַאפ יוװ טליפעג ךיז ןּבָאה
 ערעיײז ףױא טצעזעג ךיז טָאה עטרַאנעגּפָא יד גידנעטש ןייז וצ
 .רַאפ זיא ןוא רעליימ ערעיײז ןופ ןדנַאר יד ףיוא ןוא ןגיוא
 ןופ ץיּפש רעד ןָא .סעּכ ןגידנּבָארגףיט ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװ
 סָאװ ,םע'ד ּבילוצ זיא סָאװ ,רענלעז ַא ןענַאטשעג זיא םירבח יד
 ךוטעגנָא ןעװעג ,רעקוקסיא סלַא טקישעגסױרַא םיא טָאה ןעמ
 . .רַאפ ,עקרַאנירַאמ-רעטעּברַא רענעסירעצ ,רעצרוק ַא ןיא :ליוויצ
 .ענייז ,לויטש עגנַאל רָאּפ ַא ןיא ןוא ,זלַאה םוצ זיּב טלפענק
 : ןּפיל יד ,ךעלטייה ערעווש טימ עטּפעלקעגוצ ןעוועג ןענעז ןגיוא
 ןעוװעג טניואועג זיא רע .עסַאמירג רערעטיּב ַא ןיא טמירקרַאּפ
  ?םָאה ןעמ ןעוו ,טייהדניק ןופ ךָאנ םינַּפ ןייז ןשטיינק וצ יװַא
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 ,קעשַאד ןגידנצנַאלג ןטימ ?טיח-רעטעּברַא ןייז .ןגָאלשעג םיִא
 ןעמ סָאוו ןוא ּפָאק ןײז ףיוא ןסעזעג טכעלש רעיײז זיא סָאװ
 טרעסערגרַאפ רעמ ךָאנ טָאה ,סנייז טשינ זיא סע זַא ,ןעזעננָא טָאה
 יי ר } ,םינּפ ןייז ןופ טייקכעלמייהמוא יד

 ןַײז ??תמ ןטרָאד ןיוש יז ןלעװ ,ןטנעגילעטניא .,ךייא - |
 ןטאדלקכ ,רימ ,ןמײלגסױא ליז טימ ןענָאק ןיוש ךיז טעו ריא
 יא ליסיל-יס טעװ טױט רעד ,טשינ הצע ערעדנֿא ןייק ןּבָאה
 רָע ר"ש ןװמ--ןבױהעגנָא .טרָאד רעדָא ָאד ,ןדיימסיוא טשיג
 || ?.רעצװָאפ ןרַאּפ שיט ןיא טּפַאלקעג רע טָאה -- ! ןגידנע

 .ירמ רעד ךיז טָאה -?םירבה ,סע טײג סָאװ ןגעוו -}
 שיט םייּב ןצז ןבילבעג ץלַא זיא ןוא טנערעגפיוא טשינ רעציז
 טָשק רעטלָאנעגפָא ןייז .םימ עטלוװטשַאב ,עגנַאל ענייז טימ
 טא םינפ ןטײרמ ןפױא ןוא טכיל יד ןיא טצנַאלנעג ךיז טָאה
 - |  ן,?םיימש רענעגנואווצעג א ןגעלעג

 .יו עמי ריא טליוו מערק םעד !סע טייג למערק ןנעוו --

 ןקעװ ןטַאדלָאס יד וַא ,ךייא ןגָאז רימ ןוא ,"עסייוו, יד ןּבעצ
 בוא .ןבעגּפָא טשינ ?מערק םעד ןלעװ ייז .ןכרָאה טשיג ךייא
 יענגײא .טױש םעד ןעניפעג ןלעװ רימ ראו ,סניײא-ץלַא זיא
 טניה ןופ ,ָאטשינ זיא קירוצ ןייק ,ןעיינ ןעמ ףרַאד - טמעדעמ
 - ?.טכיױעג-סגירק סָאד טייטש

 רעציזרָאמ רעד ץלַא טרעה -?סע טײג למערק ןגעװ --
 ,רעטכעלעב םענענגואוטעג ַא טימ ךיז ןעלציװ וצ ףױא טשיני

 ץידנלעפ ןטימ עלסַאי ןייז סױרַא ךיז טעז סע ןכלעמ ּבילֹוצ
 עקסַאלרפ ַא ןטיײרגנָא ךָאד ףרַאד ןעמ ?םיובח ,סָאװ ,ונ -- .ןָאצ
 .ןיא ייביועד ךיז טנַעה ענייז ןוא טגָאועג רע טָאה -- ,ןיימ רַאּפ
 יי יי . .;טקעטשרַאפ ןשַאט וה 11

 םעד ןוא רענדער םעד טשימעצ לסיּפַא טָאה רעפטנע רעד *
 טנלונג .ןעייקעמ טנָאקעג טשינ םיא ןּבָאה ייז .םלוע ןגירעביא
 טָאה טלשפנדעי ןעמענרַאּפ טנַאקעג טשינ ןוא טניימ רע סָאװ
 ןפיוא רעסַאװ רעמע רעטשרע רעד יװ ,טק"יװעג רעמטנע רעד
 | = {,רעימ םעגעכָארּבעגסױא

 ,טימ ןוא ןסעטש וצ טגיפעגמיוא טשינ טציא ןענעז רימ - =
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 ,מוא טגָאז ןעײרדסױרַא טשינ ךיז ריא טעװ ךעלטרעוו ןייק
 םעד למערק םעד םָא ריא טיג סָאװרַאפ ,טײג סע סָאװ ןגעװ
 יב י .{טגיימ

 רימ ןמרַאד דנאלסור ??מערק םעד רימ ןפרַאד סָאװ ךָאנ -' =
 למערק םעד ןּבָאה רימ ןלעװ ,עװקסָאמ ןּבָאה רימ ןלעװ !ןבָאת
 ןטלעה טשינרָאג למערק רעד גנוא סעוו ,טשינ ּביוא ,ייס-יוו-ייס
 טשיג ,"עסייוו, יד רַאפ סוג ןיא סָאד ,םיא ןיא ךיז ןסילשוצנייא
 ןּבָאה ָאד ךױוא רימ ןמרַאד קלוּפ ןט192 םעד ןוא .זנוא רַאפ
 ןיא טשינ - ,רעצעלפ יד ףיוא ,ןסַאג יד ףיוא ,רעכעד יד ףיוא
 ןיק .טלגנירעגמורַא ייס-יו-יס םיא יגָאה סרעקנוי יד ,למערק
 טשינ ןּבָאה רימ ,ןגירקסיורַא טשינ םיא ןופ רימ ןענָאק רעװעג
 הצ טשינ ןיא ווָאנרימס רבח ,ןבײהוצנָא המחלמ יד סָאװ טימ
 וטסעװ טנעה עגידייל טימ .,עירעליטרַא רעזנוא טימ ןעמוקעגקיר
 םעד ןוומ רימ .ןעוװערטיכ ךיז רימ ןֹוומ .ןעמענ טשינ עװקסָאמ
 םעד ןפווסורַא ןליוו ייז ,ןעניוועג טייצ ןזומ ךימ ,ןרַאגּפָא אנוש
 -- ןקורּפָא םיא ןלעוו רימ ןוא ,אתינ זיא ייז רַאפ ןעוו ,גירק-רעגריב
 ינוא ןליו ייז !ןענַאטשרַאפ ,גיסַאּפ ןייז זנוא רַאפ טעװ רע זיּב
 ײּב ערעיײז טימ ערעזנוא ןטרָאד ךיז ןלָאז ,טוג -- ? ןעלדנַאהרעט
 ,"םיאנת, ןגעוו ,"ןטקנוּפ, ןגעו ןגירק ךיז ,ןגָאלשמורַא ּפעק יד
 ףיוא ,ןענָאיַאר ןעמענרַאפ :ןוט סרעזנוא לייוורעד ןלעוװ רימ ןוא
 ןיא סעיציזָאּפ ןּפַאכרַאּפ ןלעטשסיוא רעװעג-ישַאמ רעכעד יד
 דַארגָארטעּפ ןיא עגַאל יד ךיז טעװ טייצ רעד ךרוד ,ליטש דעד
 לָאמטסנעד ,ָא .ןקישוצ ףליה רעטנעצ ןופ ןלעװ ייז .ןרעלקפיוא
 ,ארומ ןייק טשינ טָאה !םולש ַא ןריטקיד ןיוש ייז רימ ןרעוװ
 י?םירבח ןענַאטשרַאפ ,ךיור טימ טשימעגסיוא םולש ַא

 , לוק יד ןופ ָאכע ןַא ןָא ךיז טפור -- ! ןענַאטשרַאפ - = |
 נא ןהש זיא סע .ןטעּברַא טזָאל ,םירבה ,טציא ,ונ --

 | .ןרָאװעג טדערעג גונעג ךיוא
 ,טליטשעגנייא ךיז טָאה םלוע רעד = |

 ןעמענרַאפ וצ -- זיא ךַאז עטסגיטיונ ןוא עטסגיטכיוו יד --
 ףענעבנגנײרַא ןענָאיַאר "עסייוו, יד ןיא ךיז ןזומ רימ .סעיציזָאּפ
 ערעייז ןיא ןזומ רימ .ןלעטשסיוא רעװעג-ןישַאמ רעכעד יד ףיוא
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 רימ זַא ,תועידי ןעמוקַאּב ןּבָאה רימ .קינֲאּפ ַא ןפווסױרַא ןעייר
 ןשיטָאטש ןסיורג םעד ןצעזַאב ץַאלּפ-רעטַאעט ןופ ןָאיַאר ןיא ןענָאק
 שער ןָא ןריט יד ןלעװ ייז .ערעזנוא ןענעז םירמוש יד ,רעטַאעט
 ,טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןעמענ ןפרַאד ןעמ טעװ ערעדנַא יד .ןענעפע
 רעּבָא ןיא סע ,ןּבעג טשיג אנוש םוצ סנכייצ ןייק ןלָאז יז זַא
 טכידעג זיא ץַאלּפ-רעטַאעט רעד .טעּברַא לקיטש טַאקילעד ַא
 רעטסנעלק רעד ייּב זנוא ןענָאק ייז ,"עסייו, יד ןופ טצעזַאּ
 .גיא ,ןגיאור ַא ןּבָאה וצרעד ןפרַאד רימ ,ןקעדטנַא טייהנגעלעג
 -- ,תוחוּכ עטנעגילעטניא גינייוו ןגָאמרַאפ רימ ,רעריפנָא ןטנעגילעט
 גידנפיטרַאפ ,ןיילַא ךיז רַאפ טנָאלקרַאֿפ רעציזרָאפ רעד ךיז טָאה
 .עװקסָאמ טָאטש רעד ןופ עּפַאמ ַא ןיא ךיז

 ןעגעז ייז ,רעטעּברַא ,ןטַאדלָאס ןּביוהעגפיוא ךיז ןּבָאה סע
 | / .,שיט םוצ וצ

 ןָאה ןעמ ףוַאד םעד וצ זַא ,טגָאזעג ךייא ּבָאה ךיא -
 יד ןטלַאהנײא ,ןשרעהַאּב ךיז ןָאק סָאװ ,רעריפ ןטנעגילעטניא ןָא
 סע .טיײצ רעד רַאפ ןעגנירּפשוצסױרַא טשינ ,רענלעז-םירבח
 עטסכעלרעפעג סָאד ןיא סע .טייקגיטכיזרָאפ ןגעװ ךיז טלדנאה
 | ,ןעמענרַאפ ןעייג רימ סָאװ ,טרָא

 -טױרַא ךיז טָאה ןשטנעמ עסַאמ רעפיט ,רעיורג רעד ןופ
 ןרעּביא ךיז גידנעלטיור ,טמעשרַאפ טרַאשעג ךיז ןוא ןיקרימ טקורעג
 ;שיט סוװָאקשיר רבח םוצ ,םינּפ

 ךיז טָאה - ,ןסַאּפ ךיז ךיא לע םעד וצ זַא ,ןיימ ךיא -- |
 ,ןפורעגנָא ןיקרימ

 ,טקוקעגנָא גידנשרָאּפ ,גנַאל םיא טָאה רעציזרָאפ רעד
 ! !רבח ,ךייא ןעק רע !ןעמָאנ רעייא זיא יוװ --

 --,זנוא טימ עשרַאװ ןיא טעּברַאעג טָאה ןיקרימ רבח --
 - ,עיפָאס עטרבח ןָא ךיז טפור

 ,גוא ןייא טימ ןעניקרימ טקוקעגנָא טָאה רעציזרָאּפ רעד
 : גידנשרָאפ

 ףיא ,ןעמָאנ םעד טרעהעג ּבָאה ךיא ?ןיקרימ ? ןיקרימ --
 פװ !"דנוּב, ןופ לָאטַאנַא רבח טימ ןעמַאװצ טעּברַאעג טָאה
 .רעציזרָאפ רעד ךיז טרעדנואוו -- ?זנוא וצ ריא טמוָק
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 .יצילג ןפיוא עקַאטַא רעכעלקילגמוא סיקטנערעק טייצ --

 ,טנָארפ רעג

 ?ײטרַאּפ רעזנוא ןופ דילגטימ ַא --
 יד טנעז ריא זַא ,ּביולג ךיא לייוו .רעקיטַאממיס ַא ,ןיינ --

 ,םולש םעד ןעננערּב דנַאל ןטגינייכעג םעד ןלעוװ סָאװ ,עגיצנייא
 לא זיא סָאד -- ,ןנוא טימ טנייה טנעז ריא ,ךיילג .ץנַאג -

 ןריכוטנַא ןעמענרעטנוא יז ריא טליוװ .עיצַאמיטיגעל עטסעב רע

 | .? ךַאד-רעטַאעט ןפיוא ןטַאדלָאס .םירבח יד
 טימ ןבעגעגּפָא טשיג לָאמנײק ,תמאב ,ךיז ּבָאה ךיא - -

 :ם"א ןייז לעוו'כ זַא ,ּביולג ךיא רעּבָא ,סעיצַארעּפָא עשירעטילימ-
 ,ןריפוצסיוא סָאד דנַאטש

 ,ןצנרעלשיא ןױש ךייא טעװ עיצולָאװער יד ,השקשינ --

 ןגעװ ןײטשרַאפ טלָאז ריא וא ,גונעג טנעגילעטניא טנעז ריא ןוא

 .ךיז טלדנַאה סע סָאװ

 ,ןענַאטשרַאפ ּבָאה'כ זַא ,ןיימ'כ --
 "עסייוו, יד ךרוד ךיז ןענעבנגכרוד ןגעוו ךיז טלדנַאה סע --

 ןטדערענּפָא םעד ןּבעג וצ טרָאד ,רעטַאעט םוצ ךיז ןגירקוצוצ ,ןלורטַאּפ
 םירמוש ערעזנוא ,ןטרָאד ןּבָאה רימ סָאװ ,םירמוש ערעזנוא ןכייצ

 ןעמ טעװ רעטכעוו ערעדנַא יד .שער ןָא ןריט יד ןענעפע ךייא ןלעוו
 ױזַא ןעמ ףרַאד רעוועג-ןישַאמ סָאד ,רעמיצ ַא ןיא ןרַאטשניײא ןפרַאד

 -סיוא עשרעקנוי יד ןופ ןרעוו טקרעמַאּב טשינ ןלָאז ייז זַא ,ןלעטשפיוא
 יד ,"לָאּפָארטעמ , לעטָאה ןופ ךַאד ןפיוא ךיז ןעניפעג סָאװ ,סרעקוק
 ,ןילּפיצסיד רעגנערטשַא ןיא ןטלַאה ןפרַאד ןעמ טעוו ןטַאדלָאס-םירבח

 .ץרעּפָא יר ןּבײהוצנָא ירמ-וצ טשינ ,ךַאד ןפיוא ןכירקוצפיורַא טשיג
 ליצ רעד ,ןּבײהוצנָא ןעוו ,ןסיוואוצ ןּבעג ךייא ןיוש ןלעוו רימ ,סעיצ

 םנופ "עסייוו, יד ןנָאירַאפ וצ ,ץַאלּפ-רעטַאעט םעד ןצעזַאּב וצ ; זיא

 ףיז ןטלַאה ןטרָאד .ןצעזַאּב וצ לעטָאה םעד ,"לָאּפָארטעמ, לעטָאה
 -טולּב ןייק וצ ,ןגָאיעצ ןפרַאד ייז ןעמ טעװ ,ןעושזרוּב עכייר ףיוא
 יד ױדצמ טקַאהמקנ ןייק וצ טשינ ןוא ,ןוָאלוצ טשינ גנוסיגראפ

 יד ןופ עיטַאּפמיס יד ןעניוועג ןזומ רימ : גיטכיוו רעייז } ןטַאדלָאס
 ןופ גנולייטּפָא ןַא ןּבעג ךייא טעװ וװָאנַאשרוּב רבה ,סרעפױלכָאנ

 ,ליוויצ ןוטרעּביא ךיז ןזומ ןטַאדלָאס-םירבח יד .רעוועג-ןישַאמ;
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 ,טשינ ריא טפרַאד טַאדנַאמ ןייק ,ןקרעמַאּב טשינ ייז לָאז ןעמ
 -ךוא-רעוו ,ןסױו טשינ ןעמ לָאז ,ןייא ןעמ טּפַאכ רעמָאט לייוו
 .טעּברַא לקיטש רעווש ַא ןיא סָאד זַא ,רעּבָא ךייא גָאז ךיא ,סָאװ
 .ןָאיַאר "ןסייוו, ןטסקרַאטש םנופ .ץרַאה עמַאט ןיא זיא'ס

 .ןיקרימ ּפָא-טרעּפטנע -- ,ָאד ךיא ןיּב םעד וצ --
 ןגָאז ןיש ךייא טעװ עגירעּביא סָאד ,גיטכיר זיא סד --

 .ןַא רעּביא םיא טיג ןוא רבח ןגיזָאדמעד טמענ ,וָאנַאשרוּב רמח
 -- ,סגעווטילש ןטוג ַא ,רבח ,רימ טָאה .רעוועג-ןישַאמ ןופ גגופײטּפָא
 ןופ עּפַאמ רעד ןיא םינּפ .ןייז ןײרַא-טקעטש ןוא וװָאקשיר טגָאז
 ,עװקסָאמ

 ןשיטעל ןטימ שיט ןופ טרעטייוורעד ךיז טָאה ןיקרימ ןעוו
 רעכיילּב ךָאנ ,עקשָאז ןעגנווּפשעגרעטנוא םיא וצ זיא ,טַאדלַאס
 :ןעוועג זיא יז יװ

 .טנַאה רעד ייּב ןָא םיא טּפַאכ ןוא -- ! ירַאכַאז --
 | .ןיקרימ טגערפ -- ? זיא סָאװ --
 עג ךיז טלָאװ יז יװ ןוא ,ןָא ךז יז טפור -- ,טשינרָאג --

 לצלעּפ ריא ךיז ןופ ּפָארַא-םענ ַא יז טיג ,טנָאמרעד סעפע ןָא ןעוו

 ךַאד ןפיוא - .סעצײלּפ סגיקרימ ףיוא ףױרַא-ףרָאװ ַא סע טיג ןוא
 .םירַאוװוצ ןייז טשינ ריד טעװ

 --!טיורּב טימ ןָא ךעלטנרָא ייז טגדָאלַאּב ,ווָאנַאשרוּב רבח --
 טשיג ,ענידנעייגּפָא יד רעטניה רעציזרָאּפ רעד םיצולּפ טפור
 ףיא "ןטינשרעטוּב, - .עּפַאמ רעד ןופ ןגיוא יד גידנעמענסױרַא
 .רעטַאעט ןמױא סעקשטעמַאד רעװקסָאמ יד ייז ןלעװ ךעלריגש
 ! ןקישפורַא טשינ ךַאד

 סרעציזִרָאּפ םנופ טכַאלעצ ךיז טָאה ןטַאדלָאס םלוע רעד
 ,גנוקרעמעב

 םעד ןוָאלרַאפ טונימ ַא ףיוא ןּבָאװ םירבח יד ןעוו ,ךָאנרעד
 טימ ןענעגעזעג רב ךיז ףיוה ןפיוא ידּכ ,טעניּבַאק סרָאטַאנרעּבוג

 ,טסואוועג טשינ סָאה רענייק סָאװ ,ןלורטַאּפ ענידנעײגסױרַא יד
 טּפַאמעגנײרַא טעניּבַאק ןיא ךיז טָאה ,ןעמוקקירוצ ןלעוו ייז ּביֹוא
 "הוד טָאה רעכלעוװ ,שטיװעליסַאװ ליסאװ רעניד רעטלַא רטד
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 ןרָאטַאנרעּבוג ךס ַא ןענידַאּב וצ דובּכ םעד טַאהעג ןרָאי ענייז
 טשינ םירבח יד ןּבָאה ,רעטקַארַאכ ןשיסּור םעד יירטעג ןצנַאגניא
 .ענעג םעד ןעמונרַאפ ןּבָאה ייז ןעו ,טפַאשרעניד יד ןּבירטרַאפ
 םנופ לייט ַא רַאּפ טנעקרענָא יז ,זױה סרָאטַאנרעּבוג-לַאר
 ןוא טיורּב ריא טימ גידנלייט ,דובּכּב ןטלַאהעג ןוא טַאירַאטעלָארּפ
 : | .ץלַאז
 עטלַא יד ןיא יװ ,טָאה ליסַאװ רעניד רעטלַא רעד |
 ןציּפש עָשרג ייווצ יד ןגָארטעג ךָאנ ,ןטייצ עשירָאטַאנרעּבוג עטוג
 ,עטױר ןייק רעמ טשינ ןיוש שטָאכ ,טמעקעגסיוא ררָאּב ןייז ןופ
 ןפוא-ןיאה ןּכָאה םירבח יד עכלעוו ,עיירוויל עקסרָאטַאנרעבוג
 ןיא ןעװעג טשינ ,גנוניימ רעייז טיול ,זיא סָאד ,טּבױלרעד טשינ
 ןייז יװ רעּבָא ױזַא רָאנ ,עדריו רעכעלשטנעמ טימ גנַאלקנייא
 ןרעדנע וצ טּבױלרעד טשינ םיא טָאה רוטַאנ עשרעניד ,עיירטעג
 רע זיא ,םיטַאּבעלַאּב ענעזעוועג ענייז ןופ םיגהנמ ענעמונעגנָא יד
 סעּפע ןיא ךיז טצוּפעגסיױא ןוא סימָארּפמָאק ַא ףיוא ןעננצגעגנייא
 ,ּפענק ענעדלָאג טימ קַארּפ ןשקינוָאנישט ןטלַא ןַא

 ןעגנַאגעג ןטייצ עטצעל יד ןיא זיא ליסַאװ רעטלַא רעד
 .רעּבוג ןופ ריט רעד וצ גידנעמוקנָא רָאנ .טרעקיוהעגנייא ?סיּכַא
 טפייטשעגסיוא ,טייהנױאװעג סיוא ,רע טָאה ,טעניּבַאק סרָאטַאנ
 ןציּפש יד טריפעגכרוד רעגניפ יד טימ ,ןקור ןטרעקיוהעגנייא ןייז
 רעדייא ,ןוט לָאמ עלַא סע טגעלפ רע יו ,דרָאּב ועָארג ןייז ןופ
 ךיז טָאה טרָאד יצ ,טעניּבַאק סרָאטַאנרעּבוג ןיא ןיירַא זיא רע
 טגַאה רעד ןיא .טשינ יצ ,רָאטַאנרעּבוג רעד ןענופעג טַאהעג ָאי
 ךיז טָאה רע .עטַאמש ַא ןוא טשרַאּב-ּבױטש ַא ןטלַאהעג רע טָאה
 ּביוהעגנָא טָאה רע .טעניּבַאק ןיא ןיירַא זיא ןוא טסוװענסיוא טוג
 רעד ןופ ןקוטשדנומ-טערַאגיצ יד ןוא ןריּפַאּפ יד ןּבײלק וצ
 ױזַא ןעוועג רעּבָא ןענעז ייז .ןעלגיּפש .רָאמרַאמ יד ןוא עגָאלדָאּפ
 ןייז ןופ ןריגגיזער טזומעג ץכערק ַא טימ דלַאּב טָאה רע זַא ,ליפ
 גימראנּביױא ךוט ןטימ טזָאלעג ךיז טָאה רע .טעּברַא-סגנוגינייר
 ,וט רע טגעלפ סָאד ,ןטערטרָאּפ עכעלרעזייק יד ןשיוואוצרעּביא
 קעװצ םעד רַאפ זיא סָאװ ,לרעטייל ַא ףיוא ךיז גידנלעטשפיורַא
 םעד יװ יױִזַא רָאג .טסעניּבַאק ןיא טיירג גידנעטש ןענַאטשעג
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 רע טָאה ,ןשיװ וצ ןעועג טשינ ןיוש ןענעז ןטערטרָאּפ ס-ךזייק

 .ןעמַאר ענעדלָאג יִד טימ טזָאלעג ןענעגונגַאּב ךיז
 ךיז ןּבָאה םירבח יד ןעוו ,לָאמ סעדעי ןוט רע טגעלפ יװַא

 טשינ לָאמניײק רעּבָא םיא זיא סע ,טעניּבַאק ןופ טּפַאכעגסױרַא רָאנ
 יסיוא ,ןטלַאהוצנָא גנַאל ןגינעגרַאּפ עגיזָאדסָאד ןענוגרַאפ ןעוועג

 רעד ןעמוקניירא טגעלפ ױלַאב ,עיסעפָארּפ עטניואוועג ןייז ןריפוצ

 רעשירַאצ ןייז רַאפ ןגָאז רסומ םיא ,םירבח יד ןופ רענעי רעדֶָא

 | ,ןגָאיסױרַא ןוא גנוטכענקרַאפ
 ןענוגראפ רעגנעל ןגינעגרַאפ עגיזָאדסָאד םיא זיא לָאמסָאד

 יד טימ ךיז ןּבעגוצּפָא טייצ טַאהעג טָאה רע זַא ,ױזַא ,ןרָאװעג

 .גָאטָאפ עכעלטשריפ יד טקעדטנַא גילעפוצ טָאה רע ויּב ,ןעמַאר
 ףיוא טלָאלעגרעּביא יז ןוא ןסעגרַאפ ןּבָאה םירבח יד סָאװ .עיפַאר

 ,ריא ייּב טלעטשענּפָא רעגנעל ךיז טָאה רע .טנעװ יד ןופ רעגייא

 .גלעװ ,טקוקעגנירַא ריא ןיא ןגיוא עטלַא ,עיורג ענייז טימ זע

 םיא טָאה רע ,טזייװ יז סָאוװ ,טייקכעלנעזרעּפ יד ןקעדטנַא ןיד
 טשריפסיורג םעד ,טייקכעלגינעק ןייז ,רַאה ןטלַא ןייז ,טנעקרעד

 טלעטשענּפָא ןגינעגרַאֿפ טימ ךיז טָאה רעטלַא רעד ןוא .,יעגרעס

 :סעלסַאי עגידנענייצ-ןָא ,עטלַא יד טימ טּפַאלקעג ןוא
 פעד ריד ייז ןּבָעה טשישוצ { ַאקשויטַאּב ,אקשויטַאּפ ,ְךֶא -

 ,דגָאלסור עלעמאמ רעד טימ סָאד ייז ןעוט טציא ,טצירפשעצ ךרַאמ

6 += 
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 9 לטיּפַאק

 טכַאנייּב סנטָאש

 ,סנטָאש ןסַאג רעװקסָאמ יד רעּביא טכַאנייּב ךיז ןכיילש
 ןופ ךעלכעד רעטנוא סיוא ךיז ןטלַאהַאּב ,טנעו יד וצ ךיז ןקור
 ןקילּב ערעייז סױרַא-ןקיש ,רעהעג רעייז ןָאעגנערטש ,רעזייה
 ףעמיטש עגידנדער ,טירטסופ ףױא.ןּפַאכ ,טייקלקנוט רעד ןיא
 ךיז ןכיילש ,ךיז ןכיילש .תויח יו ,ריפ עלַא ףיוא ןכירק יז
 ,רעּפייל יד ףיוא טלקיוועגפיוא ןליוק ,ןליוק לופ סנעמיר טימ סנטָאש
 .ןישַאמ ןלייט רעקיטש טימ סנטָאש ,ןלעניש ןוא ןצלעפ יד רעטניה
 עגעדָאלעגנָא טימ סנטָאש ,ןטַאנַארג-טנַאה טימ סנטָאש ,רעוועג
 '- / ,לַאפ ןדעי ףיוא טיירג ,ןרעװלָאוװער

 ,סָאג ַא ,רעווקס ַא - ,רעטייו ןייק טשינ זיא געװ רעד
 ןענעז ןסַאג יד ,רעכעלרעפעג ַא רָאנ -- ,ץַאלּפ-רעטַאעט םוצ זיּב
 .ץענערג יד ןענעז סָאד ,סרעקנוי יד ןופ עטכַאװַאּב קרַאטש ,עטיירּב
 יד רעּבָא ןפלעה ,"עטיור, יד ןוא "עסייוו , יד ןשיווצ ןענָאיַאר
 .ךעלעקניוו ענעטלַאהַאּב ןוא ךעלכעד ןּבָאה סעווקרעצ יד .סעווקרעצ
 .ענעסירעגּפָא ןוא עזָאלמיײה גידנעטש ןגיל ךעלכעד יד רעטנוא
 טרעוו ןעמ ןוא ןײרַא עּפוק רעד ןיא ייז ןשיווצ ךיז ןעמ טפרַאװ
 ןוא שירעג ןדיימוצסיוא טנָאזעגנָא ,טכַאנ רעד ןופ טשיװרַאפ
 ףיוא סַאג טייז ןייא ןופ רעּביױֵא ןעמ טפיול ,טײקמַאוקרעמפיוא
 סגטָאש יד ךיז ןקור ױזַא .טיורּב סעּברָאט טימ רערעדנַא רעד
 .ןפרַאװ ןוא ןרעדנַא םוצ לכעד-עווקרעצ ןייא ןופ ,זיוה-וצ.זיוה ןוש
 } ,טכיוועג רעייז טכַאנ רעליוה רעד ןיא ןיירַא

 ןלייט עלַא ןופ ןעמונעגפיונוצ ךיז ןּבָאה סגטָאש עגיזָאדיד
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 לבב םעיינ םנופ רעקלעפ עלַא ןופ ,הנידמ רעסיורג רעד ןופ
 ,ךיז ןעיצ ןוא ךיז ןעיצ ייז ןוא

 טייטש ריט-רעטניה ַא ,רעטַאעט םייּב ןיוש ןעמ זיא דלַאּב
 טגרָאזעג ןיש טָאה רַאפרעד ,ןפָא סענמולָאק עליפ יד ןשיװצ
 טלַאװעג ןָא ןוא שער ָא ,רענידַאּב יד ןופ שטנעמ רעגנײַא
 ,גנוצעזַאּב יד ןריפוצכרוד

 ןרעדנוזַאּב ַא ןיא ןסָאלשענּפָא ןענעז רענידַאּב ערעדנַא יד
 ןשטנעמ ענעגייא יד ,ןכַאװ ןרָאװעג טלעטשעגסיוא ןענעז סע ,רעמיצ
  .רעטסנעפ ןופ רעּביטש ,רעּביטש-םעדיוּב יד וצ געוו םעד ןוייוו
 .רעד ןעלסקַא רעּביא ,סרעטייל ףיוא ,ןענָאקלַאּב ףיוא ,רעכעל
 סע רעדײא ןוא ,ןלייט-רעװעג-ןישַאמ רעקיטש יד ןעמ טגנַאל
 טלעטשעגסיוא ןיוש טייטש -- ,ןסַאג רעװקסָאמ יד רעּביא ךָאנ טיורג
 .רַאפ ,רעװעג-ןישַאמ סָאד רעטסנעפ-םעדיוּב יד ןיא ,ןשינ יד ןיא
 .רעטַאעט ןפיוא סױרַא ןרער יד טימ ,רעכעל-םעדיוּב יד ןיא טלעטש
 ,ץאלפ

 ףיױא לּפעג רעטכידעג ַא טלַאפ ,ןגרָאמ רעד טיורג סע זַא/
 ,עװקסָאמ ץנַאג ךיז ןיא ןײרַאטמענ ןוא דרע רעד

 ןוא סעװקרעצ עלַא ,למערק רעד ,ץַאלּפ רעטלַא רעד
 ןיא טגיל לּפענ רעד ,דרע רעד ןופ טשיװענּפָא ןרעוו םימלצ

 עָארג עגידרעכיור יד ןופ ןוא ,יירפ זיא טפול יד .רעדינ רעד
 .םיוא ,סרעלדָא עגיּפעק-יײװצ ענעדלָאג סױרַאןצרַאטש סנקלָאװ
 זיא טרָאד זַא ,ןעמ טסייוװ ,ןציּפש ענעדלָאג ףיוא ענעכָאטשעג
 ,למערק רעד

 עקשָאז סָאװ ,לצלעּפ ןיא טלקיוװעגנייא ,ןיקרימ ,רע טגיל |
 יװ ,טקעטשרַאפ ּפָאק םעד ,רעװעג-ןישַאמ םייּב ,ןּבעגעג םיא טָאה
 עשירַאצ ענעדלָאג יד ףיוא טקוק ןוא ,ןטַאדלָאס יד םירבח עגייז
 ,םיא ךיז טכוד סע ןוא ,ןטפול רעד ןיא ךיז ןּבױה סָאװ ,סרעלדָא
 | ,.,למערק םנופ סױרַא-ןעילפ סרעלדָא עשירַאצ יד זַא

 ייּב - רע :שזַארימ ַא יװ ,םולח ַא יװ ,רָאפ םיא טמוק סע
 ןפיוא סױרַא-טקוק סָאװ ,לרעטסנעפ-םעדיוּב ַא ןיא רעוועג-ןישַאמ
 טָאה סָאװ !רעהַא ָאד רע טמוק יװ !!ץַאלּפ-רעטַאעט רעװקסָאמ
 םעד רַאפ ךָאד ךיז טָאה רע ?ןוטױצ רעװעג-ןישַאמ טימ רע
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 .שיזיפ זָאלטכַאמ !טפמעקעג םעד ןגעג ךָאד טָאה רע ,טיהעגסיוא
 טָא !טייקכעלרעניא רעצנַאג ןייז ןיא גינערפ ,גיטכעמ יװ רעּבָא
 .לַאװגרַאפ רעד ןגעג סנייז יירשעג עגידגָאטייװ סָאד ,סעּכ רעד
 תומהּב יו טּפעלש ןעמ סָאװ ,טלעוו רעגידלושמוא ןַא ןופ גנוקיט
 םנופ ןריט יד וצ זיּב טכַארּבעג םיא ךָאד טָאה ,זיוח-טכעש םוצ
 םנופ גנוגיטלַאװגרַאפ יד ,זיוה סרָאטַאנרעּבוג-לַארענעג רעװקסָאמ
 ,טירש ןגיזָאדמעד וצ טכַארּבעג םיא ךָאד טָאה ןליוו ןכעלשטנעמ
 ןלעפַאּב וצ ,רעטעג ןופ טכער סָאד ךיז ןעמענ עלַא סָאװ ,סָאד
 רענעפרָאװרַאפ ַא יצ ,רַאצ ַא זיא סָאד יצ - ןּבעל סנשטנעמ רעּביא
 ףיוא ןביוהעגפיוא ןטכענ טשרע ךיז טָאה סָאװ - ,טַאקָאװדַא-לקניוו
 ןעמָאנ ןיא ןיא סָאד יצ ,קלָאפ ןטגיניײּפרַאפ םנופ סעציילּפ יד
 ,טָאגּפָא ןרעדנַא רעדָא םעד ןופ

 ױזַא ,רעװעג-ןישַאמ ייּב ןײלַא ןיוש ךיז רע טניפעג טָא ןוא
 זיא רע .ןעוועג גניר.-הללק רעטפושיכרַאפ ַא טלָאװ טלעוו יד יװ
 םנופ דנַאר םייּב ךיז טניפעג ןוא טנורגּפָא ןייא ןופ ןּפָאלטנַא
 ויא רע ,טשינ ןעמ ןָאק ךיז ןגירקסױרַא ןוא .טנורגּפָא ןטייווצ
 ךיז רע טניפעג לָאמַאטימ ןוא ,ןפָאלטנַא ,סקיּב רעד ןופ ןפָאלטנַא
 ןגעג טעדנעװעג ןרער-ןסקיּב יד טימ ,טייז.המחלמ ַא ןיא רעדיוו
 ,שטנעמ ַא ןגעג ,אנוש ַא

 ךיז ליו רע .טירש ןייז ןכַאמ רָאלק ןיילַא ךיז ליו רע
 ןייז ןיא ןשירפוצפיוא רע טכוז ,ןרעפטנערַאפ ןעמעוו רַאפ סָאד
 טניז טכַאמעגכרוד טָאה רע סָאװ ,נעװ ןגיטולּב ןצנַאג םעד ןורּכז
 ןײלַא ךיז רַאפ טלָאװעג טלָאװ רע יװ ,ךורּבסיוא.המחלמ םעד
 טניפעג רע סָאװ ןוא ,טירש ןייז ןופ גנוגיטכערַאּב יד ןגיטפערקַאּב
 .רעװעג-ןישַאמ ייּב ךַאד רעװקסָאמ ַא ףיוא יורג-ןגרָאמ ןיא טציא ָאד ךיז

 רע זיא דיחיןֹּב סלַא טימעגסיוא םיא טָאה המחלמ יד
 טָאה רע רעּבָא ,דנַאלסור ןיא טטניד.רעטילימ ןופ יירפ ןעוועג
 ."טנָארּפ ןשידיי , ןפיוא ריא ןיא ןסָאלשעגנָא ןיילַא דלַאּב ךיז

 ןָא טנָארפ ַא ,טנָארפ ןשידיי ַא טַאהעג טָאה המחלמ יד
 רַאּפ ןעמונעג ןּבָאה עלַא סָאװ ,טנָארפ ַא ,גיז ַא ףיוא גנונעפָאה
 רעד - ,רענעגייא רעד ייס ,רעדמערפ רעד ייס :ליצ-סיש רעייז
 ,רעמ ךָאנ רענעגייא



 17 ׁשֵא םולש

 ןוא ןקוקוצמורַא ךיז טייצ טַאהעג ךָאנ טָאה רע רעדייא
 לָאמנײא טימ ךיז טָאה סָאװ ,רעייפ-טלעוו םניא ןעניפעג וצ ךיז
 "טנָארפ רעשידייי רעד םיא טָאה ,ןטייז עלַא ןופ ןדנוצעגנָא
 . ,טגנַאלַאּב רע ןיהואו ,טליפרעד דלַאּב טָאה רע ןוא טּפַאכעג

 ןעיצ וצ ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה ןסַאג רעװעשרַאװ יד רעּביא
 ךָאנ ,תורוּת-רפס ןוא רעדניק טימ טקַאּפעגנָא ,סעקנַאמרופ עשיליוּפ
 ,סעציײלּפ יד ףיוא ךעלקעּפ טימ ןדיי תורוש ןעגנַאגעגכָאנ ןענעז יז
 רעדניק טימ ,ןטיײז יד ייּב רעדניק טימ סעמַאמ עגידנגָאלק ןוא
 יד ןופ ןטלַאװג יד ךָאנ רע טרעה ןרעיוא יד ןיא ,ןטסירּב יד ייּב
 ערעייז ןריולרַאפ געוו ןפיוא ןּבָאה סָאװ ,רעּבײװ ענערָאװעג-דליוו
 . ךָאנ םיא ןגיטולּב ןגיוא יד ןוא ,געיעג ןגיטסגנַא םניא רעדניק
 ,רעליימ ענעסירעגפיוא ,עגעגירשעצ רעצ ןופ יד ןופ קילּבנָא םנופ
 טקוקעגסױרַא ןּבָאה סָאװ ,רעגניצ עטצעזעגסױרַא קערש ןופ יד ןופ
 ןּבָאה סָאװ ,תוללי יד ןסעגרַאפ טשינ ןָאק רע .רעמינּפ יד ןופ
 סָאד ,עשרַאװ ןיא "ענימג, רעשידיי רעד ןופ ףיוה םעד טליפעגנָא
 עשידיי ענעּבירטרַאפ ךעלטעטש ןופ יד ןופ תוללי יד ןעוועג ןענעז
 סעדַאטס יװ ,ןסקָא יװ ,טָאה טכַאמ עשיסור יד סָאװ ,תוחטשמ
 ןופ ןּבירטרַאפ שיטניח ,סעװרָאּב ןוא טעקַאנ ןוא ,ןמרָאװעגסיױרַא
 ןרעּביא ךעלעכלוש ןוא ךעלּבלעוועג ערעייז ןופ ,ךעלגיטש ערעייז
 ,טגָארפ ןענַאג

 ןטונימ ןוא ןהעש .ןּבירטרַאפ יז ןעמ טָאה טכַאנ רעּביא
 יד ,ןעמענוצפיונוצ סעכעּבעּב יד -- טייצ ןּבעגעג ייז ןעמ טָאה רָאנ
 ,ןגיוו יד ןופ רעדניק יד ןוא ,ןעמענוצסױרַא ןטעּב יד ןופ עקנַארק
 ,עקנַארק יד ןעמענוצפיוא רענעגעוו ןייק ןעוועג טשינ ןענעז סע
 ןוא טָאטש ַא טָאה ,ןסַאּפ עטצעל יד ןסירעג ןּבָאה םירעיוּפ
 תורוּתירפס יד רַאפ - ,ןעגנודעג ייווצ רעדָא ןגָאװ ַא הלהק ַא
 .ןעגנַאגעגכָאנ ןרופ יד ךָאנ זיא'מ ןוא -- ,סנירָאטעּפמיק יד ןוא
 ןענעז ,ןפָאלעג זיא'מ עכלעוו ךרוד ,ןגעװ יד רעּביא יװ ױזַא
 רעדלעוו עטסוּפ רעּביא טזָאלעג ךיז ןעמ טָאה ,ןטכַאלש ןעגנַאגעגנָא
 -עג ןּבָאה סָאװ ,ןליוק ןופ ןעלגָאה רעטנוא ,רעדלעפ עטסיװ ןוא
 טָאה ןטסגנַא ןוא דחּפ רַאפ ,םורַא ןטפול רעד ןיא טעשזדנָאלּב
 ןריולרַאפ רעדניק קינַאּפ רעד ןיא ןוא ,ףיולעג ןיא ןפרָאװעג ךיז זעט
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 םענעגושמ םעד טימ רעמינּפ ענעי ,ךָאנ יז טעז רע
 ףיוא ךיז ןּבָאה סרעטומ יד ןופ רעמינּפ יד ,ןגיוא יד ןיא קילּב

 ײז טעז רע ןעוו :ןורּכז ןייז ןיא טצירקעגנייא םיא גידנעטש
 ןופ רָאה ענעסירעגסױרַא גנולפייווצרַאפ ןופ יד ,ענעי טָא ,טציא

 .ךליוו ,עמוטש ענעי ,טציא ייז טעז רע ןעוו ,ןעלטייש יד רעטנוא

 ,סרעלדָא עשירַאצ יד ףױא טציא טקוק ןוא ,ןקילּב ענערָאװעג
 . הללק ַא רע טייקעצ ,לּפעג רעװקסָאמ םעד רעּביא ןעייטש סָאװ

 יגקערש ,גידנרעטיצ טָארד רע ,ןפיל עטלאק-גיזייא ענייז ןשיװצ

 ,טסיופ ןייז טימ ןעמעוו גיד
 ערעונוא ןופ ןרער עגיזָאדיד !שטיװעיַאלָאקינ יַאלָאקינ --

 ןגעג יװ ,סרעלדָא ענעדלָאג ענייד ןגעג טדנעװעג ןענעז ןסקיּב

 !גנַאפעג טרעגעי םעד

 רע ןוא זייװסרעּבעצ ןסָאג יד ןיא ןסָאגעג ךיז טָאה טולּב

 םענעי טעז רע .טנעה ענייז טימ ןפעשוצסיא סע ןפָאלעג זיא

 ןיא טייטש סָאװ ,רָאה עָארג ענירּפושט רעד טימ רעּביירש ןשידיי
 ,ענעמָאלעגנָא ןשיװצ ענימג רעשידי רעד ןופ ףיוה ןטימ

 הצע ןייק קילגמוא ןטימ ךיז ןָאק רע ןוא ,סרעטומ עגידנעיירש

 ,טלייטעצ ,טקישעצ ןױש רע טָאה עיטרַאּפ ןייא .ןּבעג טשינ

 עג ףיוא תורצ טימ םיוק טָאה ןעמ סָאװ ,ןעמייה ןיא ןזיוועגנָא

 ןַא ןָא-טמוק ןיוש ןוא ,ןעגגוניואוו עגידייל יד ןשיווצ טכוזעגּפָא דניווש

 ןפיוא ףיונוצ ןליוּפ ץנַאג ךיז טמוק יצ ! עינָאלּב ןופ עיטרַאּפ ערעדנַא

 ?ףיוה-ענימג ןשידיי רעוװעשרַאװ םניפ קעלפ ןגיצנייא ןגיזָאד
 ןיא יז .האל-לחר ןוט וצ טָאהעג לָאמטסנעד טָאה ליפ

 םײהַא ןעמוקעג םיוק ןיא יז .ּבוטש ןיא ןעועג טשינ ןיוש
 ןענַאטשעג ץעגרע זיא יז ,גידנעטש טשינ ךיוא סָאד ןוא ,ןגיטכענ

 הרבח ַא טימ ןעגנַאגעג ןיש זיא יז ,םייה ַא ןיא רעּביײװ טימ
 .גקייטש-גידייל ַא ןיא ןסירעגניירַא ךיז טלַאוװעג טימ ןוא טיילעגנוי

 ךיז טגירקעג ,סעשוורטס יד טימ ךיז ןגָאלשעג ,גנוניואוו רעגיד
 םיטַאּבעלַאּב יד ןטסיופ יד טימ טעשַארטסעג ,סעצדנָאשז יד טימ
 .טכַאנ ףיוא יורטש ןפַאש טפרַאדַאּב ןעמ טָאה ָאד .רעזייה יד ןופ
 לפָאטרַאק ןגרָאזרַאפ טפרַאדַאּב ןעמ טָאה ןטרָאד ןוא .סרעגעל

 | .ךיקןפוז רעד רַאפ
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 ףעוו !םײה רעד ןגעװ ןרעלק וצ טייצ טַאהעג טָאה רעוו
 -תגותח ןגעװ ,עביל ןגעוו ,ןכַאז ענעגייא ןגעוו ןרעלק טנָאקעג טָאה
 ? ןּבָאה

 ןיא ןעועג זיא יז .ןעזעג טשינ טעמּכ רע טָאה ןעקנעלעה
 ,ןעשעג טשינ לָאז סע סָאװ, .טעּברַא ריא טימ ןעמונרַאֿפ לוש רעד
 ןוא .רערעל רעד טגָאזעג טָאה - ,"ןטלַאװֿפױא ןעמ זומ לֹוש יד
 .טנַאּפשעגנײא זיא ,ןיקרימ ,רע ,לָאמ שרעדנַא ןַא יװ רעמ אקווד טציא
 ךיז ףױא רע טָאה ףוע ןגױָאדמעד .טעּברַאףליה רעד ןיא

 רעד ייּב טלעטשעג ךיז טָאה רע .ןָא גָאט ןטשרע םנופ ןעמונעג -
 וצ ,טלעג ןגרָאזַאּב וצ ,טעטימָאק ַא ןּפַאש וצ רעגיירש םנופ טנַאה
 .וצ ןלוש-רעדניק ןיא ןעמייה-רעדניק יד ,טנגנוי יד ןריזינַאגרָא
 ,ןֿפַאשַאּב וצ טעּברַא רענעמ ענעפָאלעגנָא יד רַאפ ,ןעלדנַאװרַאּפ
 טימ ,ךיש ןוא רעדמעה רַאפ רעדעל ןוא טנווייל ןגירק ןֹוא
 רעד :ןפַאשרַאפ טנָאקעג טשינ סע ןעמ טָאה ןעלטימ עגיטרָא
 ןוא ,טלעטשעגּפָא טשינ ךיז טָאה עטגָאיעגסױרַא יד ןופ לוּבמ
 .רעייפ טיירּפשעצ ַא יװ ,ןעגנַאגעג רעטייו זיא הנכס יד

 זיא ןיקרימ .רטנעצ םנופ ףליה ןעמוק טזומעג טָאה סע
 ..םיוא ,עטנַאקַאּב עטלַא טכוזענפיוא טָאה ,גרוּברעטעפ ןייק ןרָאפעג
 יד ןופ רעניא ףיא .רעוט-ללּכ יד ןופ ןסיוועג סָאד טקעװעג
 טַאקָאװדַא ןטימ טננענַאּב ךיז וליפַא רע טָאה ןעגנולמַאזרַאפ
 טשינ -- ,רעטָאּפ ןטימ וליפַא ,ןתוחמ ןגילָאמַא ןייז ,ןירעּפלַאה
 .גנורירַאּב ןיא ןעמוקעג רע זיא ,טעטימָאק ןכרוד רָאנ ,טקעיזיד
 זיא גנידצלַא .ןעגנַאגעגנָא טשינ םיא זיא ןבעל ךעלנעזרעּפ ןייק
 סעדעי ,תורצ עגײמעגלַא יד ןיא ןעקנורטרַאפ  ןרָאװעג
 ץרַאה ןייז ןּבָאה עשרַאװ ןיא ןשינעעשעג יד ,ליֿפעג עכעלנעזרעפ
 ןוש זיא סע זַא ,טנערצעגכרוד ליפ ױזַא ףיוא טַאהעג ןיוש
 ףָאמַא סָאװ ,סעפע ףיוא ןריגַאער לָאז סע ,טרַאה גונעג ןעוועג
 .ןעוועג זיא

 .,טעטימָאק רעסיורג ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא רטנעצ םעד ןיא
 יַאלָאקינ :טײרּפשרַאפ רעמ ץלַא לָאמַא סָאװ ךיז טָאה הנּכס יד
 עשידיי יד ןיא ןרעייפ ענייז ןדנוצעגנָא טָאה שטיװעיַאלָאקינ
 .,טקורעג ךיז טָאה רע רעפיט סָאװ .טנָארפ ןצנַאג ןרעביא ןעמייה

 ,9 ,עוװקסָאמ ,שֵא
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 ןעגנַאגעגרעטנוא ןוא ןּבירטרַאפ ןענעז רעמ ץלַא ,טנָארּפ רעד
 .רַאפ יד רַאפ טפיַאדעג טָאה ןעמ ,תולחק ןוא םיבושי עשידיי
 ןייא ןיא ןטלַאהעג ןיוש ןיקרימ טָאה ,ןעמייה ןטיירגנָא ענעבירט
 ןוא דנַאל ןיא רעפיט ןרעדנַא םוצ טקנוּפ ןייא ןופ ןרָאפמורַא
 ,עזָאלמײה יד ןעמענפיוא ןלָאז סָאװ ,ןטעטימָאק עגיטרָא ןפַאש

 .מיא ןרעייהעגמוא ןַא טימ ןעגנַאגעג ןענעז ןשינעעשעג יד
 .עג ,ןליפעג ענייז טימ שטנעמ רעד ךיוא ייז טימ ןוא -- ,טעּפ
 וצ עטעמ ןופ טקורעג טשינ ךיז טָאה ןעמ .,סנּבױלג ןוא ןעקנַאד
 םענעגײא ןופ ץימש יד רעטנוא ןלַאפעג זיא ןעמ רָאנ ,עטעמ
 .עג ןקירּב עלַא ךיז רעטניה ןעמ טָאה ,רעצ ןוא סעּכ ןגיטכעממוא
 ךיז ןוא ןעגנורפשעגרעּבירַא תוקפס ןוא ןלופורקס עלַא ,טנערּב
 .םייוצרַאפ יד רעכיג טקישעג טָאה סע ןיהואוו ,ןטרָאד טלעטשעג
 ,לכש רעד רעדייא ,גנול

 ,ןבָאה ץַאלּפ-רעטַאעט ןפיוא ָאד ךיז ןעניפעג ןייז וצ
 עכעלנעזרעפ-ןייר ןפלָאהענוצ ךָאנ ,גנולפייווצרַאפ רעד ץוח ַא
 ,תוּביס

 .עגנעמַאװצ טליפעג ךיז רע טָאה ןעקנעלעה הלּכ ןייז וצ
 סָאװ ,עכלעזַא רעּבָא ,ןדנַאּב עגידהחפשמ עגיּבייא טימ ןטּפָאה
 ןענעז ייז לייוו ,ןעקנעש טײקמַאזקרעמפיוא גינייוו יז ףרַאד ןעמ
 .גָאט ןוא ענעריוּבעגנייא ,עכעלדנעטשרַאפ ןיילַא ךיז ןופ ןיוש
 ,עקשָאז ,רעטסעװש ערעגניי יד טָאה רעּבָא רַאפרעד .עכעלגעט
 ןכעלדנעטשרַאפמוא ןַא טימ ןקריו וצ םיא ףױא ןּבױהעגנָא
 ןעוװעג זיא ,רעטסעווש יד ,יז .חוּכ ןכעלרעלקרעדמוא ,ןקרַאטש
 ןשלדיימ ןגידנטכייללעה ריא טימ רעטומ רעד וצ ךעלנע רעייז
 ןעגנונעפע ןוא ןטלַאּפש עלַא ןופ ןסָאגעגסױרַא ךיז טָאה סָאװ ,בייל
 .ַאֹּב עגידרעטנומ עשיגרענע עריא טימ ,סעזולּב עזיול עריא ןופ
 .עלַא ףיוא ןעגנואוצעגּפױרַא עינָאמעגעה ריא טָאה יז ,ןעגנונעוו
 .עג יז טָאה טײקנסָאלשטנַא רעטיירג רעגידנעטש ריא טימ : ןעמ |

 ערעטלע עטמולחרַאפ-ּבלַאה ,עשיטַאמגעלּפ יד גינעטרעטנוא טכַאמ
 .ייא ןַא ןּבָאה וצ ןּבױהעגנָא ךיוא טָאה יז .עקנעלעה רעטסעווש
 סָאװ ,םענייא יװ טכַארטַאּב םיא טָאה יז ,ןעניקרימ ףיוא סולפ
 ףיוא יו ,םיא ףױא ןעגנואוצעגּפױרַא טָאה יז ,ריא וצ טגנַאלַאּב
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 ןעיצוצניירַא םיא ןפיוהעגנָא טָאה ןוא ,גנוניימ ריא ,ערעדנַא על
 ,טעברַא ריא ןיא

 .יטרַאּפ רעד וצ טגנַאלַאּב יז סָאה המחלמ רעד רַאפ ךָאנ |
 .רעדמוא ןַא טלקיװטנַא יז טָאה ,טוט סרעדורּב ריא טייצ רֶאנ
 לָאמניײק טעמּכ טָאה יז ,טײקגיטעט-ײטרַאּפ עשיגרענע עכעלדימ
 ףױא ןרעוו ןלַאפרַאֿפ טגעלפ יז ,םייהרעדניא טגיטפענעג טשינ
 ןופ רוטַארעטיל עלַאגעלמוא ןריפרעּביא ,ןכָאװ ןוא געט עצגַאג
 -עּברַא-סקירּבַאפ ייּב שזדָאל ןיא יז זיא ָאד ,ןרעדנַא םוצ טרָא ןייא
 רערעדנַא ןַא ןיא רעדָא קָאטסילַאיּב ןיא רעדיוו דלַאּב ןוא ,רעט
 יָא טשינ וליפַא ךיז טָאה יז ,ןעגנַאגעג םוטעמוא זיא יז ,טָאטש
 .מוא ךעלקעפ טימ ןטַאדלָאס.טנָארּפ יד וצ ןעמוק וצ טלעטשעג
 םורַא טלקיוװעגמורא ןגָארטעג טָאה יז סָאװ ,רוטַארעטיל רעלטגעל
 רעד ןיא ןגױצעגנײרַא ךױא יז טָאה רלַאּב ןוא ,בייל ריא

 ןרָאפמורַא גידנעטש ןייז טצונעגסיוא טָאה יז ,ןעניקרימ טעברַא

 .גיּברַאֿפ ןסילשוצנָא ,גרוּברעטעּפ ןוא ןטנגענ-טנָארפ יד רעביא
 --,ךעלקעט ךיוא לָאמטמפָא ןוא סעיצקורטסניא ןרימוצרעביא ,,ןעננאז
 .,טכירטג.סגירק טימ טקעמשעג טָאה סָאװ

 לג רעגידתופתושב רעד ךיוד ,טעּברַאנעמַאװצ רעד ךרוז
 ןרָאװעג יז ןענעז ,טּבעלעג עדייב ןּבָאה ייז רעכלעוו ןיא .,רַאפ
 ןּגָאה ,טנגענַאּב ךיז ןּבָאה יז ןעװ .ןרעדנַא םוצ רענייא רעטנענ
 ָא סע טָאה עקנעלעה .תודוס ךיז ןשיווצ טָאהעג גידנעטש ייז

 סָאװ ןגעװ ןענַאטשרַאפ טָאה יז .טקרעמַאּב טשינ ןוא טקרעמַעּב
 יז ןיא גינייװעניא ךיז ייּב טרָאד שטָאכ ןוא ,ךיז טלדנַאװ סע
 טָאה יז רעּבָא ,רעטסעוװש רעד ףיוא גיטכיזרעפייא ןעוועג רשטא
 עכעלגעמ ץלַא ןוטעג ךָאנ רָאנ ,ןײװעגסױרַא טשינ סע רָאנ טשינ
 יד תעּב ,ןענעז ייז ןעוו ,טפנוקנעמַאזוצ רעייז ןרעטכיילרַאֿפ וצ

 רענערָאװעג-גידייל רעד ןופ רעמיצ ַא ןיא ןסעזעג עדייּב ,ןהעש-גָאטימ

 ,ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג יז זיא ,טדערעג סעּפע ןגעוו ןוא לוש

 ןגנילצולפ ַא סרעטָאּפ ןופ ןרעוו טשַאררעּביא טשינ ןלָאז יז וַא
 ,ךוזָאּב

 ןייז וצ ןבירשעג געוו ןופ טָאה ןיקרימ סָאװ ,ווירּב יד ןיא
 ףָאז ױ זַא ,ןבענוצוצ ןסעגרַאפ טשיג לַאמגײק רע טָאה ,3
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 ןיז רע טעװ גָאט םעד ןוא-םעד-יא זַא ,ןעקשָאז ןסיוװ ןזָאל
 ןיא ןעגנַאגעג סע ןיא ןעקנעלעה ןוא .עשרַאװ ןיא קירוצ

 רערעדנַא ןַא ןופ רעדָא !דָאל ןופ ןעמוקּטפָארַא לָאז עקשָאז זַא ,ןּבעל

 ןיא ,'טעּברַא ףיא, ןענופעג ךיז טָאה יז ואוו ,טָאטש-סקירּבַאפ

 י.רַאפ טשינ לָאמניײק ,בגא ,סע טָאה עקשָאז ןוא ,גָאט ןּבלעזמעד
 ןעװ ,טַאהעג סטָאה ןיקרימ סָאװ ,טייצ עיירפ יד ,ןוט וצ טלעפ

 טכַארּברַאפ רעמ רע סטָאה ,עשרַאװ ןיא ןענופעג ךיז טָאה רע

 ךיוא ןעקנעלעה רַאפ זיא סָאד ,הלּכ ןייז טימ יו ,ןעקשָאז טימ

 ייװ טשינ רשפא ריא טָאה סע יװ ןוא ,ךעלדנעטשרַאפ ןעוועג

 עדייּב ןפרַאד ייז :תונעט ןייק טאהעג טשינ רעּבָא יז טָאה ,ןוטעג

 ירא רעד ןגעװ ןכַאז עטסנרע ןוא עגיטכיו עכלעזַא ןדערמורַא

 ןעמוקעג סעּפע ָאי ריא זיא סע זַא ןוא .טרעלקעג ךיז יז טָאה -- ,טעּב

 ,טייקניילק ריא רַאפ טמעשרַאפ ןיילַא ךיז רַאפ ךיז יז טָאה ,קנַאדעג ןפיוא
 ּבלַאה טגָאז ןוא ךַאװש עקנעלעה לָאמַא זיא רעמָאט ןוא

  :טסנרע ןיא ּבלַאה ,סַאּפש ןיא
 ׂשזַא ּבייה'כ זַא ,ןעמַאזצ ןטפעשעג ליפ ױזַא טָאה ריא --

 טגָאז ןוא ןָא רעטסעווש יד יז טקוק -- ,גיטכיורעפייא ןרעוו וצ ןָא

 :ןרעױדַאּב ןוא ןעלקָאשי-ּפָאק טימ
 ַאזַא ןיא ןוט וצ סָאװ רעמ ָאטשינ רָאג עקַאט ןיוש זיא'ס -

 'ןטנעמיטנעס-הלכףתה ןיא ןליּפש וצ ךיז רָאנ ,טייצ

 ריא ןעזעגניא ןוא טמעשרַאפ עקנעלעה ךיז סטָאה

 ,טייקגיטשינ
 יגָאק ַא טּפינקעגגָא ןיקרימ טָאה סולפנייא סעקשָאז ךרוד

 *רּֿפ ןופ טמַאטשעג טָאה קערַאמ רבח .קערַאמ רבח ןטימ טקַאט

 ייטנעס ןייק טגָאמרַאפ טשינ רע טָאה ךָאד ,ןצישטכַאלש עשיל

 םעד תעּב זיא סָאװ ,ןלױּפ גיגנעהּפָאמװא ןַא רַאפ ןטנעמ

 עגידנּבײדטנָא יד ןוא וויטָאמ.טייל רעד ןרָאװעג ךורּבסיוא-המחלמ

 ףיוא ןוא ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעד ןופ טּפַארק

 ירַאפ טימ .ןעקנָאשעגקעװַא תוחוּכ ערעייז עלַא ןּבָאה ייז סָאװ

  ןטגעמעלע עשיטסילַאיצָאס ענעי וצ ןגױצַאּב ךיז רע טָאה גנוטכַא

 טָאה רע .ןענָאיגעל סיקסדוסליּפ ןפַאש ןפלָאהעג ןּבָאה עכלעוו

 סָאד ןעיירפַאּב ןופ גנוטכיר רעד ןיא טעּברַא עדעי טכַארטַאּב
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 ןגידנעטש ַא ןיא ןעוועג זיא רע ,רענָאיצקַאער רַאפ -- דנַאלרעטַאּפ
 ןייז .ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשיטָאירטַאּפ יד טימ ףמַאק
 ךָאנ טלעװ יד ,עיצולָאװער-טלעװ יד ןעוועג זיא "דנַאלרעטָאּפ
 טעװ סע ױזַא יװ ,ןטייצ סחישמ -- ,עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד
 ןעוועג טשינ םיא זיא ,דנַאלרעטָאפ ןגייא ןייז ןדיײנשּפָא ייּברעז
 .עּברַא יד ןופ תוכלמ, סָאד ןייטשפיוא לָאז סע יּבַא ,קוליח ןייק
 ייַּב זיא טַאירַאטעלָארּפ ןופ רוטַאטקיד ַא ןָא דנַאלרעטָאפ ַא ,"רעט
 ןעמ עכלעוו ,הכולמ עשירָאטַאטַאולּפסקע עזַאושזרוּב ַא ןעוועג םיא
 ,גירק םנופ ךורבסיוא םייַּב ,ןפמעקַאּב ּבײהנָא ןופ דלַאּב ףרַאד
 רעשיסור רעד טימ גנודניברַאפ ןיא טלעטשעג ךיז רע טָאה
 סעיצקורטסניא ןעמונעג רע טָאה ןטרָאד ןופ ,רטנעצ םניא ײטרַאּפ
 ײס ,ןקירבַאפ יד ןיא ייס טעּברַא עגידתופּתושּב ַא טריפעג ןוא
 ,טנָארפ ןפיוא ןטַאדלָאס יד ןשיוװצ

 וצ ןכיילגרַאפ ןָאק ןעמ סָאװ ,ןַאמ ַא ןעװעג ןיא סָאד
 | ,לבּב ןופ ןטייצ יד ןיא טָאגּפָא ןַא ןופ לודג-ןחוּכ ַא

 ןטלַאטשעג יװ ,ןּבעל רעונוא ןיא רָאֿפ זנוא טמוק לָאמטּפָא

 ןקריוו ןוא עגידעּבעל ףיוא ןעייטש סעכָאּפע ענעשָאלרַאּפ.גנַאל ןופ
 .עג ךיוא זיא םינּפ סקערַאמ רבח ,ןבעל ןגיטנייה רעזנוא ןיא
 רָאנ םיא טָאה'ס .םינּפ ךיילב שיטעקסַא ןַא :עכלעוַא ןופ ןעוו
 ןכעלריטַאנמוא ,ןלָאמש ןייז ףיוא טוה ענרעפוק ,עלעג ַא טלעפעג
 | ,ּפָאק-ןייּב ןגיטרַא-רעדגיליצ

 ןייז ןופ רעטלע יד ןעניפעגוצסיוא ןעוועג רעווש זיא'סה
 רעֹּבָא טָאה רע ,רעגיצרעפ יד ןיא ןייז טנָאקעג טָאה רע .,םינּפ
 רעכיילּב רעד ךרוד ,רעגניי רעדָא רעטלע ליפ ןייז טגָאקעג ךיוא
 ןעמ טָאה ,רענײב-קַאּב ענייז ןגיוצעגרעּביא טָאה סָאװ ,טיוה
 ןיא ןיא ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,ןּברַאש ןייז ןעזעגסױרַא טלֹוּב

 ,ןּברַאש.טעלעקס רעגיזָאדרעד ,טיוה רענעקורט רעד ןיא ךיז ןּבייר
 ,לדרעּב טיור ,לעג ַא טימ ןסקָאװַאּב ןעוועג זיא ,טיוה טימ .ןגױצַאּב
 עױלּב עטגייוװצעצ-טכידעג יד ךיז ןּבָאה ,טדערעג טָאה רע זש
 טָאה ןעמ ןוא ,ןרעטש ןכױה ןייז ןופ טצעזעגסיורַא ןרעדָא
 ןּברַאש ןייז ןיא ךוַאמ רעד גיגייועניא טעּברַא סע יװ ,ןעזעג
 ו- ,ךָאל
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 .ַאב טָאה סָאװ ,עגיצנייא סָאד ןעוועג ןענעז ןגיוא ענייז
 ןּגָאה טקריװעג ןוא טּבעלעג רָאנ ,םינּפ טיוט ,ךיילּב ןייז טּבעל
 ןופ ןגױא יד וצ טיײקכעלנע רעגידנלַאפפױא רעייז טימ יז

 ןופ ץנַאלג רענירג רעטלַאק ,רעטלָאטשרַאפ ַא ,שטנעמ ןטיוט ַא

 ,ןעלטאןגיוא ענייז ןּופ טלקניפעג טָאה שטנעמ םענעקנורטרעד ַא
 זַא ,יֹזַא רעכעלןּברַאש יד ןיא ףיט ןטלַאהַאּב ךיז ןּבָאה סָאװ

 סָאװ ,ןייּבןּברַאש םנופ ףרוַאש יד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע

 .גיצנַאלג יד טציירעצ ,טיוה רענעגױצַאּבןיד רעד ןופ ךיז טסייר

 יד ךיז ןּבָאה ,טקוקעננָא ןעמעװ טָאה רע זַא ,גיוא ןופ טייק
 ןופ ןוא ,רעכעלןּברַאש יד ןיא טקורעגנײרַא רעפיט ךָאנ ןגיוא

 יורטוצמוא טימ טרעיױלעג ,טרעיולעג ייז ןּבָאה סױרַא ןטרָאד

 סָאד טַאהעג טָאה ןעמ .טקוקעג טָאה רע ןכלעוו ףיוא ,םעד ףיוא

 ּפָאטערט ,גנורּפש ַא ןּבעג ליװ סָאװ ,שטנעמ ַא יוװ ױזַא ,ליפעג

 רעייז טימ ןגױא עגיזָאדיד ןלעװ דלַאּב טָא ןוא ,קירוצ טירט ַא

 ןּפַאכנָא ןוא גנורּפש ַא ןבעג ץנַאלג ןשיצַאק ,םענירג ןטלָאטשרַאפ

 | ..ולַאה םייּב ךיד

 :טרעהעג טשינ לָאמניק םיא ןעמ טָאה ןדער ךעלריטַאנ
 ףיוא ןעװעג זיא יוזַא) ךיז ןכָאק ,ןעיירש לערג טגעלפ רע רעדָא

 ןַא ,טניימעג טָאה ןעמ זַא ױזַא ,(ןעגניטימ ףיוא ,ןעגנולמַאזרַאֿפ

 ןופ טיוה רעד ךרוד ןצַאלּפכרוד ןרעדָא יד ןלעװו קילּבנגױא ןדעי

 יגײרַא ,טסנרע ,ליטש טדערעג טָאה רע רעדָא ,ןרעטש ןייז

 ןַא וצ טדערעג טָאה רע ןעװ ,ןעװעג זיא סָאד -- ,גידנעגנירד

 ןכלעװ וצ ,שטנעמ םעד רע טגעלפ גידנעטש ,שטנעמ םענלצנייא

 ןייז ייּב טסופ רעד טימ טסעפ ןטלַאהוצ ,טדערעג טָאה רע

 עהלפ רעד ייּב רעדָא ,קָאר ןייז ןופ עּפַאלק ַא ייּב ,טַאװַארק
 ,רעטסגרע ,רעליוה ,רעגירעדינ ַא טימ ןדערניירַא ןוא ,יורפ א

 סעדעי "וו ױזַא ,רעטרעװ יד גידנלייצ ,תוקספה טימ ,עמיטש
 .גלהַא ליװ רע סָאװ ,זיּפש רעגידרעייפ א ןעוועג טלָאװ טרָאװ

 ,ןשטנעמ םניא ןקעטש
 ,ןימ עכעלּביײוו סָאד ןגױצעג טָאה שטנעמ ןגיזָאדמעד וצ

 ,עסואימ ןוא ערעטלע ,ענייש ןוא עגנוי ;רעייפ ןיא ןגילפ יו

 םָאלפעג טימ ,ןכיק ןופ ,ןקירּבַאפ ןופ ,רעזייה עשיטַאּבעלַאּב ןופ
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 עקרַאטש טימ ,ןרעױא יד רעּביא רָאהּפעצ עצרַאװש ענעט
 ףיז ןופ טלָאװ רע יוװ ,ױזַא ןעועג זיא סע .,רעמינּפ עשיטימעס
 םיא וצ טָאװ סָאװ ,תוּכ ןעמייהעג ַא טלַארטשעגסױרַא ןעוועג
 | ,ּבייו סָאד טפושיּכעג

 ןָאט ןעמורפ ןטסנרע ,ןליטש םניא טדערעג טָאה רע זַא
 עטיוט ענייז טימ ייּברעד טקוקעג ןוא ןיירַא רעמינּפ ערעייז ןיא
 רעזעיגילער ַא ןלַאפַאּב ייז זיא ,סױרַא םינּפ.טעלעקס ןייז ןופ ןגיוא
 .ןעמײהעג ַא ןיא ןעמונעגנרַא טליפעג ךיז ןּבָאה ייז ,זַאטסקע

 ןּבָאה יז :רעמ ךָאנ - ,טיירג ןעװעג ןענעז ייז ,דנוּב ןכעלטעג
 .ןוא ,רעייפ ןגידעּבעל ןיא טקישעג ןרעוו וצ ןטעּבעג םיא ייּב ךיז
 טימ לטניּפ ַא ןּבעג וצ טשינ .,ךיא טקישעג עקַאט ייז טָאהװ רע
 .ןייק טשיג ,טרָאװ םירָאװ גירעּביא ןייק ןגָאז וצ טשינ ,גיוא ןייז
 טגיטרַאפעגּפָא ייז רע טָאה ,ןעקנעש וצ ייז לכיײמש-קנַאד ןגיצנייא
 ,סעװענַאשעג טשינ רע טָאה םעגייק ,ןיירַא תוחילש-טיוט רעייז ןיא
 ןייז טימ ,יז טָאה רע סָאװ ,טשינ ּבייו ענעגייא סָאד וליפַא
 ךיא טקישעג ,םישדח עכיוה יד ןיא ,ץרַאה ריא רעטנוא דניק
 ןיא יז ןוא ,רעּבערגףלױק יד ןשיווצ ןטעּברַא וצ ענימ-ןליוק ַא
 | .ןעמוקעגקירוצ טשינ רעמ עקַאט |

 רָאג .טסואװַאּב ןעועג ןעמעלַא ןיא טְקַאּפ רעגױָאדרעד
 טָאה סָאד ,טרעקרַאפ .ןקָארשעגּפָא טשינ ךעלדיימ יד טָאה סָאד
 ךעלדיימ יד .םיא וצ ןגױצעג רעמ ךָאנ ,טציירעג רעמ ךָאנ ייז
 רע טָאה ,ןּבילקעג םיא םורַא ךיז ןּבָאה סָאװ ,ךעלּביײװ יד ןוא
 .מֹורֲא ביל ןטימ יד - ,טקישעצ ךלומ ַא ןופ לודג-ןהוּכ ַא יו

 .טנָארּפ ןיא לטעטש ַא ןיא רוטַארעטיל רעלַאגעלמוא טימ טלקיוועג
 רעגנערטש רעד ייּב טָאה סָאװ - ,ןטַאדלָאס.טנָארפ יד וצ ןָאיַאר
 טױט ןרעכיז ַא ןיא ןסייהעג ןרַאדנַאשו-רלעפ יד ןופ לָארטנָאק
 ..רעוועג טימ טָאטש-סקירּבַאפ ַא ןיא רעדיוו ערעדנַא ןַא ןוא ; ןיירַא

 טרעקענקירוצ לָאמ רָאּפ ַא לדיימ ַאזַא ךיז טָאה רעמָאט ןוא
 קערַאמ רבח םעד יז זיא ,תוחילש רעכעלרעפעג ריא ןופ םולשּב
 ןגנערטש ַא ףיוא ןעמונעג יז טָאה רע ןוא ,גיטכעדרַאפ ןעמוקעגרָאפ
 טָאה רע רעדָא :ןעװעג זיא ךנע ריא ,רעהרַאפ ןשירָאטיזיװקניא
 =עגּפָא ןַא ןיא ,שיס ןפיוא רעװלָאװער ַא טימ טזָאלעגרעּביא יז
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 ןדיימוצסױא ידּכ זַא, :גָאזנָא ןטימ ,רעמיצ-לעטָאה םענָאלש
 יז טָאה רע רעדָא ;"ןּבעל סָאד ןעמענ ןיילַא ךיז יז לָאז ,תוקפס
 9?קאט ןיוש זיא יז ןכלעוו ןופ ,תוחילש ַאוַא ןיא טקישעגקעװַא
 ,.ןעמוקענקירוצ טשינ רעמ

 פקנוּפ ןעקשָאז ןגיוצעג סע . טָאה ןַאמ ןגיזָאדמעד וצ ןוא
 סירעלעפַאּב ןעוועג טשינ זיא יז יװ ,עקשָאז ,ערעדנַא יד יװ .ױזַא-
 גינעטרעטנוא ןעוועג ,טנוה רעכַאוװש ַא יו ,זיא ,שירעשרעה ןוא
 ןיקרימ ,ןטָאש ןייז רַאפ טרעטיצעג טָאה יז .קערַאמ רבה םעד
 ףיוא רבח ןגיזָאד םנופ חוּכ םעד ןרעלקרעד טנָאקעג טשינ ךיז טָאה
 'האנק ַא טליפעג טָאה רע זַא ,ןּבעגוצ זומ ןעמ ןוא ,ןעקשָאז
 .ןעקשָאז ףיוא הלשממ ןייז רעּביא קערַאמ רבח םוצ האנש

 ענעגייא יד ןפלָאהעגוצ האנש רעגיזָאדרעד וצ טָאה רשפא
 ןיא .קערַאמ רַבֹח םוצ טליפעג טָאה רע סָאװ ,ענייז טײקכַאװש
  ןגױָאד ןרַאפ טמעשעג ךיז טָאה רע !תחוּכ ןייז טײטשַאּב סָאװ
 ירַאּפ ךיז טָאה רֹע ןוא .ןקירדרעטנוא טװאורּפעג סע ןוא ליפעג
 סָאװ ,ןליו רערענַאיצולַאװער רעד, זיא סָאד זַא ,טרעפטנע
 א ןעמעלַא טשרעהַאּב סָאװ ןוא "רבח םנופ סױרַא-טלַארטש

 | !.ןעקשָאז ךיוא
 .רעטנורַא ךיוא ,ערעדנַא יד יװ ,רע זיא ןעקשָאז ךרוד ןוא

 טָאה רע שטָאכ ,העּפשה סקערַאמ רבח םעד רעטנוא ןלַאפעג
 ןייז ,עיטַאּפיטנַא ןייז ןקירדרעטנוא טנָאקעג טשינ ןפוא-ןיאּב
 - .,לרטוצמוא ןַא -- ךיוא ןוא ,םיא וצ ליפעג גידהאנש

 .טמָא ,ןלעמַאּב ענייז ןריפוצסיוא ןּבױהעגנָא רע טָאה ךָאד
 .סיזקע יד רָאנ בעל ןייז ןולּב רָאנ טשינ גידנלעטשנייא לָאמ
 רע .טעּברַאעג טָאה רע ןכלעװ רַאפ ,טעטימָאק-ףליה םנופ ץנעט
 ,עגידגדײל יד ןגעג ןכערּברַאפ ַא טייגַאּב רע זַא ,טסואוועג סָאה

 זיא רע .ןוטעג סע רע טָאה ךָאד ןוא ,ןוט טשינ סע רָאט רע זַא
 רבח םעד ןשיוװצ הילש-סגגודניּברַאּפ רעד ,ןגָאז ןעמ ןאק ,ןרָאװעג

 ,טָאה רע עכלעוו ,טעטש-טנָארּפ יד ןיא םירבח ענייז ןוא קערַאמ
 ,טכוזַאּב טּפָא ױזַא ,טעּברַא-ףליה ןייז ּבילוצ

 ּבילוצ ,ןיקרימ טָאה קערַאמ רבח ןטימ ןעגנודניּברַאפ יד
 טריפעג טשינ ,םימעט עכעלנעזרעּפ ּבילוצ ךיוא יוװ ,עיצַאריּפסנַאק
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 רעכלעו טימ ,ןעקשָאז ךרוד ןעגנַאגעג ןענעז ,ייז רָאנ ,טקעריד
 ..ןרָאװעג רעטנענ-ןוא-רעטנעג ץלַא לָאמַא סָאװ זיא רע

 יד ןּבָאה טנָארפ ןפיוא סעזייר ענייז ןופ רענייא .ייּב
 .קור ַא ךיז ,טנָארפ םעד ןכָארּבעגכרוד ץילרָאג ייב טַאהעג ןשטייד
 ימָא יא ןיקרימ ןוא ,עשרַאװ טצעזַאּב ןוא רטנעצ ןיא ןוטעג

 ,חחפשמ ריא ןוא הֹלֹּכ ןייז ןופ ןרָאװעג ןטינשעג
 האל



 עװקמָאמ - 8

 10 לטיּפַאק

 חישמ ַא ןָא ןטייצ סחישמ
 ייורג רעצנַאג ןייז ןיא טגיטולבעצ ךיז טָאה טנָארּפ רעד

 ןָא המקג ןעמעג טלָאװעג טָאה שטיװעיַאלָאקיג יַאלָאקינ ,טײקמַאז

 .סױא סעּכ ןגיטכעממוא ןייז טָאה רע סָאװ ,םעד טימ ןשטייד יד !

 ךיז טָאה סָאװ ,גנורעקלעפַאּב רעשידי רעד ףױא טוָאלעג

 ןכָאנ ןוא ץילרָאג ייּב ךורּבכרוד ןכָאנ ,תושר ןייז רעטנוא ןענופעג

 יב לגילפ רעטכער רעשיסור רעד זיא - רטנעצ םעד ןעמענרַאפ

 .רעכיזמוא ןרָאװעג ענווָאק

 יד ןופ ןדיי יד טמױרעגּפָא טָאה שטיװעיַאלָאקינ יַאלָאקינ

 ןוטעגּפָא טָאה רע סָאװ ,סָאד .דרעוװש ןוא רעייפ טימ ךעלטעטש
 ,קסױדָארג ,ץטיוװעינגרעקס ,עשטַאכָאס תולהק עשיליוּפ יד ןיא

 .שטנעממוא ענייז סימ ךיילגרַאפ ןיא ליּפש-רעדניק ַא ןעוועג זיא

 .עטיל ןיא גנורעקלעפַאּב רעשידיי רעזָאלצוש רעד ףיוא ןטייקכעל
 ןהעש ןופ ףיולרַאפ ןיא ןלעפַאּב ךרוד ןענעז ענװָאק יװ טעטש
 רעשיד" רעד ןופ טנוױט גיסיירד ַא ,ןרָאװעג טמיורעגסיוא
 יו ןענעז ,טרעהעג ייז וצ טָאה סָאװ ,םעלַא טימ גנורעקלעפַאמ

 טימ ,רעזייה ןוא ןעמייה ערעייז ןופ ןרָאװעג טגָאיעגסױרַא תומחצ

 .סעגָאגַאװ:הרוחס ןיא ןרָאװעג ןסימשעגניירַא ןסקיּב ןוא ןטעננאג

 ןדנוּבעג ןעוועג ןענעז סָאװ ,סנירָאטעּפניק ,טייל עקנַארק ,עטלַא
 ךַאפנייא ץנַאג ןריציפָא יד ךרוד ןענעז ,סרעגעלעג ערעייז וצ

 ערעיײז ןעײרּפַאּב וצ ידֹּכ ,ןטעּב ערעיײז ןיא ןרָאװעג ןסָאשעצ

 .סירַא ערעדנַא יד טימ ןייגטימ ןענָאק ןלָאז ייז זַא ,עגירעהעגוצ

 טטָארּפעגנָא ןעמ טָאה ױזַא ,ןענוט יד ןיא גנירעה יװ .עטנַאיעג
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 עטנוזעג ,רעדניק ןוא ענעסקַאװרעד ,רעּבײל טימ ןענָאנַאװ יד
 ,קנורט ַא ןָא ,זייּפש ןָא ,ןרעוו-טקיטשרעד םוצ ,עקנַארק ןוא

 :עגנָא ,ּבייל-ןיא-ּבייל ןטָאנקעג ךיז ןּבָאה סעטַאמש-ןשטנעמ
 ,ןטכָאלּפרַאפ -- םירבא עכעלשטנעמ ,טשימעגסיוא ךיז ןּבָאה ןצכעוט
 עטצייהעגרעטנוא וצ ענעדנובעגוצ ןּפָאלעג ןענעז ןענָאלַאשע יד
 טשינ טָאה רענײק .רעדלעו ןוא רעדלעפ רעּביא ןענישַאמ
 ןעועג ןענעז ןשטנעמ יד טשינ ,ויא ליצ רעד ואוו טסואוועג
 יד ,ןסױרד ןיא רעדלעפ עדנעילּב יד ,טלעװ יד רָאנ ,עגושמ
 ןוא ךיז ןעיירד ,דָאהַארַאק ןדליוו ַא קעװַא ןענעז רעדלעוו ענירג
 ןענָאגַאװ עטקַאּפעגנָא יד םורַא ךיז ןעיירד

 רָאנ זיא סָאװ .,גנידצלַא ןוטעג טָאה טעטימָאק:ספליה רעד
 זיא סע סָאװ טימ ןרעדניל וצ ,טנעה עכַאװש עגייז ןיא ןגעלעג
 1 ,טיונ יד

 יד רעּביא ןרָאפמורַא ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ןיקרימ
 ,ןטעטימָאק-ספליה טריזינַאגרָא טָאה ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש

 ךרוד ,ךעלטעטש יד ןופ גנורעקלעפַאּב עשידיי עמירָא יד
 עטּפָארּפעגנָא ןשטנעמ טימ יד ןרָאפעגכרוד ןענעז סע עכלעוו
 עטצעל יד סעיצַאטס יד וצ טכַארּבעגּפָארַא טָאה ,ןענָאלַאשע
 ןגורק ,רעסַאװ עטכָאקעג ןענַאק ,טיורּב טימ ןצרעש :סנסיּב
 סע ןוא .סעטַאמש-ןשטנעמ יד וצ טגנַאלרעדנײרַא ייז ןוא -- ךלימ
 ןגיטיונ ,עטּפָארּפעגנָא תורוחס יװ ,יד זַא ,רעדנואוו ַא ןעוועג זיא
 ..ןסע ןיא ךָאנ ךיז

 ןריט עטכַאמרַאפ יד ןופ ןסירעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,תוללי יד |
 קינַאּפ טימ טקעטשעגגָא ןּבָאה ,ןענַאּב יד ןופ גנעל רעד רעּביא
 .עג ךיז טָאה סע .גנורעקלעפַאּב עשידיי עגיטרָא יד קערש ןוא
 ,ןּבירעצ ןשטנעמ יד ןרעוו ןענָאגַאװ יד ןיא גינייוועניא זַא ,טכַאד
 ,עסַאמ רענעגייא רעייז ןופ -- ןּביורטנייוו עטסערּפעג יו טשטעווקעצ
 ןוא טולּב ןטלַאּפש ערעייז ןופ ,ןריט-ןָאגַאװ יד ןופ ןעניר סע ןוא
 ןיא רעדלעפ עשיווטיל ענירג יד רעּביא סגינייוועניא ךעלשנעמ
 .ןענַאּב יד ןופ ףיולעג םעֶד

 ןּופ רעמינּפ יד ןסעגרַאּפ טשינ ,ןיקרימ ,רע טעװ לָאמנייק
 ןונ ןטעכַאטש יד ךרוד ןּבָאה סָאװ ,סרעטומ ענערָאװעג-דליװ יד
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 טגנַאלרעדסױרַא ןריט עטנפעעג-ערַאּפש יד ךרוד ,ךעלרעטסנעפ יד

 ערעייז גנורעקלעפַאּב רעשידיי רעגיטרָא רעגידנטרַאװ רעד וצ

 ,רעדניק עטססוגרַאפ ,עגידנעּפישז ךָאנ
 ןֿפרָאװעגסױרַא ךיז ןופ ןָאגַאװ ַא ןיוש טָאה טרָאד-ןוא-ָאד

 זיא רעדָא ,ןרָאװעג טקיטשרעד ןטרָאד זיא סָאװ ,ףוג ןטױט ַא
 ןּבָאה תוחּפשמ יד ןוא סרעטומ יד .קנערק ַא ןופ ןעגנַאגעגסיױא
 ,םיתמ ערעייז ,רעדניק ערעייז טיורטרַאפנָא ןוא יורטוצ טַאהעג

 יד ואוו טרָאד) גנורעקלעפַאּב רעשידיי רענעגייא-דמערפ רעד וצ

 -עג ,לעפַאּב ןגנערטש ַא ןגעג תונמחר-שטנעמ סיוא טָאה ייצילָאּפ

 .עגרעּביא ,עמירָא יד ,ןטלָאװ ייז יו ױזַא ,(ןוט וצ סָאד ןזָאל
 .טנעה ענעגייא ןיא ענעגייא ערעייז טרעפטנע

 תורוד ךרוד טולּב שידיי ןיא ןגיוצרעד ,ליפעג-החּפשמ סָאד

 ןענַאטשעגפיוא םיתמה-תיחּת קירוצ ןיא ,ןדַייל עגידתופּתושּב ןופ

 -- ,טולּב ךעלרעטומ ןייא ןרָאװעג זיא טולּב עשידיי עצנַאג סָאד

 סנּבעל עשידיי עלַא ,רעּבײל עשידיי עלַא ןיא ךיז טסיג סע ןוא

 - ,רעייפ גידתופּתושּב ןייא ןיא ןרָאװעג טילגעגנעמַאזוצ ןענעז
 רעד ןיא טָאטש ןייא ןופ גידנעלגָאװ ןוא גידנעלדנַאװ

 ןעמוקעגסיוא לָאמנײא טשינ םיא זיא ,טנָארפ ןרעּביא רערעדנַא

 ןרָאװעג ןטלאהרַאפ זיא רע ,ןיירַא םינּפ ןיא טיוט םעד ןקוק וצ
 ןיא םידשח ךיז ףיוא ןגױצעג טָאה ,ייצילָאּפ-דלעפ רעד ןופ
 טָאה טעװעטַארעג .טייקגיטעט רערענָאיצולָאװער ןוא שזַאנָאיּפש

 .ץלַאייסיװ-יס ןייז ןוא טייקגיטולּבטלַאק ןייז גידנעטש םיא

 יד ןּבעגעג םיא טָאה סָאד ,ןּברַאטש וצ טייקטיירג עגידסנייא
 רע ,ןטנעמָאמ עכלעזַא ןיא גיט זיא סָאװ ,גנוטלַאה ערעכיז

 סופיט םעד ןגעג וליפֲא רָאנ ,תומה-ןאלמ ןנעג רָאנ טשינ סָאה

 יד טימ ןענָאלַאשע יד .טייקגיטליגכיילג עּבלעזד ןזיװעגסױרַא

 ףא עצנַאג געט ףיא ןלעטשּפָא ךיז ןגעלפ סעטַאמש-רעּבייל
 ץומש ןוא טפַאשגנע רעד ןופ .רעטרע עניילק ןיא ,סעיצַאטס-ןַאּב

 .ןויוַאּב ךיז ןּבָאה ,ןענָאגַאװ יד ןיא טלַאהפיוא ןגיכָאװ-ליפ םנופ

 .ענעּבירטעגטסױרַא יד ןשיוװצ ןטייהקנַארק עגיקעטשנָא ענעדישרַאפ

 טפרַאדעג ןעמ טָאה ,טנַאיװָארּפ ייז וצ טכַארּבעגוצ טָאה ןעמ זַא

 --,םירגּפ עטשוּפיערַאפ יד ןעגָאנַאװ יד ןופ ןרעטייוורעד גיטייצנייא
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 ןוא עטמַאַאּב-ןַאּב לד ןפיוקרעטנוא ךרוד ןעגנולעג טגעלפ סע סָאװ

 . .ןרַאּבַאכ עטעפ טימ ײצילָאּפ עגיטרָא יד

 ןעוועג קסעתמ ,ןענָאגַאוװ-סופיט יד ןיא ןכָארקעג זיא ןיקרימ

 טָאה לווייט רעד ןוא ,ןגלָאפ ףיוא טרַאװעג ,עקנַארק יד טימ ךיז

 ,טיוט ןפיוא טיירג ןעוועג טונימ עדעי זיא רע .ןעמונעג טשינ םיא

 ןּבעל ענעגייא לסיּב עגיטשינ סָאד טליּפשעג טָאה לָאר .ַארַאפ סָאװ

 סָאװ ,רַאפרעד רָאנ ,םורַא סָאװ ,גנוטכינרַאפ ןופ טלעוו רעד ןיא

 .ןטימעגסיוא תומה-ךאלמ רעד םיא טָאה ,טיוט ןיא ןכָארקעג זיא רע

 ןגידתופּתושּכ םוצ טקוקעגוצ ךיז טָאה רע ןעוו ,לָאמטּפָא

 יסעפינַאמ רָאלק ױזַא ךיז טָאה סָאװ ,ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןּבעל

 עטלַא יד טגערפעג ךיז רע טָאה ,טונ ןופ העש רעד ןיא טריט

 טשינ ךיז ןּבעל גידתופּתושּב ַא ןופ עיידיא יד ןָאק סָאװרַאפ : אישק

 זיא טולּב עכעלשטנעמ סָאד {ןשטנעמ עלַא רעּביא ןרעטיירּבסיױא

 זיא ךעלנײשרָאװ ןוא ,דנַאטשַאּב ןשימעכ ןייא ןופ -- ןימ ןצנַאג םייּב -

 ,שטנעמ ןיא טפַארק ערַאטנעמעלע ןַא ןעוועג טייקגידתופּתושּב סָאד

 יעגּפָא ןרָאװעג זײװלּפַאטש זיא רע רָאנ ,לָאמַא רעטקַארַאכ ןכעל |

 ןּבױהעגנָא ןיוש ךיז טָאה גנוגיײנּפָא יד .טגױנענּפָא ןוא טדנעוו

 זיא סע .קיטילָאּפםיטבש רעד ףךרוד שטנעמ ןוויטימירּפ םייּב

 ןפרָאװעגניײרַא ןּבָאה סע סָאװ ,ןרעייפ יד ךרוד ןרָאװעג טױטעגּפָא

 ןעו .רעדנעלרעטָאפ ןוא סעיגילער יד ןסַארןשטנעמ יד ןיא

 קירוצ תלוכיּב ןייז רע טעװ ,ןייטשפיוא טעװ חישמ רעסיורג ַא

 ירעטומ ןגידתוּפּתושּב ןופ ליפעג סָאד םיתמה-תיחּת וצ ןזָאלּבוצפיױא

 סָאד ,טלעו רעד ןופ גנוזיילרעד יד ןעמוק טעוװ לָאמטסנעד .,טולּב

 ,םיּבר ןיא ךיז ןעניפעגקירוצ סָאד ןוא דיחי םנופ ךיז ןזיילפיוא

 טעוו'ס ןוא סטכעלש ןופ טפַאשרעה יד ןרעהפיוא טעװ לָאמטסנעד

 ןּבערטש ןעמ ףרַאד םעד וצ ןוא ,ןטוג ןופ הכולמ יד ןּבײהנָא ךיז

 - דרָאמ-רעדורּב ןופ רעייפ ןטימ ןיא ,טציא ןיוש סע ןכוז ןוא

 | ,גירק-טלעוו ןיא

 .עיצַאטס-ןַאּב רעניילק ַא ףיוא ןענופעג ךיז רע טָאה לָאמנייא

 זיא רע .ףױלעגנָאשטנעמ ַא ןוא רעדורעג ַא טרעהרעד טָאה רע

 .ןפָארטעג טָאה סע סָאװ ,ןרעוו וצ ריואוועג רעטנענ ןעמוקעגוצ
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 ןענָאגַאװ רָאּפַא ןייטש ןּבילגעג ןענעז עיצַאטס-ןַאצ רעד ףיוא
 .עג טָאה ןעמ עכלעוו ,ןטַאדלָאס ענעגנַאפעג עשיכיירטסע טימ
 יד .סעינרעּבוג עשיסור עכעלרעניא יד ןיא טנָארפ ןופ טריפ
 טלגנירעגמורַא טָאה גנורעקלעפַאּב עשידיי ןוא עשרעיוּפ עגיטרָא
 ענעגנַאפעג ענעקָארשרעד עדמערפ יד ףיוא טקיקעג ,ןענָאגַאװ יד
 ןיא טכוזעג ,ןרידנומ ענעסירעגּפָא עשידנעלדמערפ ערעייז ןיא
 יב ןלָאז סָאװ ,תויח עכעלקערש ןוא עדליוו יד ןעניפעג וצ ייז
 סָאװ ,ןליפעג עגידתוירזכַא יד ןפוא ןטסדנימ ןפיוא ןגיטכערַאּב ייז
 ,ןפורעגסױרַא ייז ייּב טָאה המחלמ יד

 ןייק רָאג אנוש םניא רעּבָא טָאה גנורעקלעפַאּב עגיטרָא יד
 ןעוועג סע ןענעז ןשטנעמ .ןקעדפיוא טנָאקעג טשינ סעשילרעטסיוא
 .סיוא ןּבָאה סָאװ ,רעמינּפ עגעגָאלשעגרעדינ ,עגירעיורט :עּבלעזיד
 קערש יא ,טפַאשנעגנַאפעג רעד ךרוד גנוזילרעד יא טקירדעג
 ,טפַאשנעגנַאפעג רעד ןיא ייז ףיוא טרַאװ סָאװ ,ןטנַאקַאּבמוא ןרַאפ

 סעּפע רעווש -- ,טגָאזעג רעוו טָאה -- ,ערעזנוא יו ןשטנעמ --
 ,ןענעקרעד וצ

 טימ לעּברעק ַא טנַאה רעד ןיא ןטלַאהעג טָאה עטרעיוּפ ַא
 וצ ןיירַא טָאטש ןיא טכַארּבעג טָאה יז סָאװ ,רעטוּפ ,רעייא
 .נײרַא ןוא ןענָאגַאװ יד וצ ןסירעגוצ ךיז טָאה יז ,ןפיוקרַאפ
 .רַאפ קערש טימ ,עטעדנואוורַאפ יד וצ לּברעק ריא טגנַאלרעד
 ,ענעגנַאפעג עטּפעכ

 טוװאורפעג רעװ טָאה--!אנוש רעד ךָאד זיא סָאד -
 ,עטרעױּפ יד ןרסומ

 ערעיײז ןלעו רַאפרעד .ןענעמרָאקנָא ייז ןלעוו רימ --
 ײז טעװ ןעמ ןעװ ,ךעלגניי ערעזנוא ןסע וצ ןּבעג סרעטומ
 ריא ןיא עטרעױּפ יד טָאה - ,טּפַאשנעגנַאפעג ןיא ןעגנערפ
 ,טרעפטנעענּפָא טייקוויאַאנ

 ,ןעוועג םיּכסמ ןוא ןענַאטשרַאפ ןּבָאה ןשטנעמ
 ףױא טכַאמעג טָאה ענעצס עכעלנעט-גָאט עגיזָאדיד

 רעדעי ןופ טרירעג ןרָאװעג זיא רע .קורדנייא ןַא ןעניקרימ
 ןיא ןסירעגסױרַא ,לַארטש ַא יו ,ךיז טָאה סָאװ ,טַאט רעכעלשטנעמ
 ןופ ,טַאט עכעלשטנעמ עדעי ,דרָאמ-רעדורּב ןופ געט עגיטולב יד
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 טנָארמ ןפיוא ּפִא ךיז טליּפש סע זַא ,טרעהעג טָאה רע רעכלעוו
 טּבעלעגפיוא םיא ןיא טָאה ,ןטייז עדייּב ןופ ןטַאדלָאס יד ןשיווצ
 ,גנונָאמרעד ַא ןעוועג זיא סָאד .ןבױלג םעד טײנַאּב ןוא גנונעפָאה יד
 עמוק רעד רעטנוא ךָאנ טעּפישז רע ,ךָאנ טּבעֶל שטנעמ רעד זַא
 ,םיא ףױא טגיל סָאװ ,םיתמ

 ףיט ,עטרעױּפ רעניזָאדרעד וצ ןיינוצ טלָאװעג טָאה רע
 ,לרעטומ ריד קנַאד ַא, :ןגָאז ריא ןוא ריא רַאפ ןגיוּבראפ ךיז
 ןיא ןצרַאה ןיימ ןיא ןדנוצעגנָא טטָאה וד סָאװ ,החמש רעד רַאפ
 "געט ערעטסניפ עגיזריד

 ןייק ןפווסורַא טלָאװעג טשינ ,והטעג טשינ סע טָאה רע
 עטרערּפ עגיזָאדיד רעֶּבָא טָאה רע .טייקמאזוקרעמפיוא ערעדנוזַאנ
 ךיז טָאה יז ןעװ ,עיצַאטס רעד רעטניה ןסיורד ןיא טרַאװעגּפָא
 ןעגנַאגעג ענעדירפוצ ַא ךיז ויא ןוא ןשטנעמ יד ןופ טריישענּפָא
 .רַאפ יז ,ריא וצ ןפָאלעגוצ ןיקרימ זיא לָאמטסנעד .געװ ריא ןײלַא
 ,טנַאה עטעּבראעגסיוא ,עגידרעדָא ,עּבָארג ריא טּפַאכעג ,ןטלַאה
 .ןעגנַאגעגקעװַא טרָאװ ַא ןָא ןיא ןוא שוק ַא ןּבעגעג

 ךיז טָאה עטרעױפ יד זַא ,םיצולּפ ױזַא ןעשעג זיא סע
 ,.ךיז טמלצעגרעביא ןוא ןגיפשעגסיוא ,ןקָארשרעד

 ,"ןטייצ סחישמ, ןעמוקעג ןענעז ךָאנרעד

 ,סָאד ;ןעשעג זיא ,ךעלגעממוא ןעוועג זיא סע סָאװ ,סָאד

 ,טייקטמיטשַאב עשילמיה א יא סע זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע סָאװ

 ןָא ּפעק יד טימ ןּפַאלקנָא טסייה ,םעד ןגעג ןפמעק זַא

 יד רעטגוא ןעגנואווצַאּב ,ןטָארטעצ ןגעלעג זיא ,טנַאװ רעשילמיה ַא

 רעמירָא ןַא ןרָאװעג זיא רַאצ רעגיטכעמלַא רעד .,טיפ.סקלָאּפ

 טָאג ןבעל ןייז רַאפ רעגידרעטַאלּפ ןוא רעגידלּפַאצ ַא ,שטנעמ

 .ןָארט ןייז ןופ רַאצ רעד ,ןלַאפעג למיה ןיא זיא

 !סנ רעשיחישמ רעד .ןעשעג זיא סע !ןטייצ סחישמ

 ןיא טָאה גָאס ןדעי !גרוּברעטעּפ ןיא געט-רַאורּבעפ ענעי

 ךָאנ טָאה .ןז יד טניישעג גרוּברעטעּפ ןיא געט-רַאורּבעפ יד

 - ,ןטישרַאפ טלעוו יד טגעמעג ןבָאה סעכורעוװַאז ,ןעייגש טגעמעג

 עטיירמַאב ,עטויילעגסיוא ,ןשטנעמ ןעוו ,טניישעג טרָאפ טָאה ןוז יד
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 טרעקַאלפעג טָאה םוטעמוא .ןסָאג יד רעּביא טּבעװשעג ןּבָאה
 עכעלשטנעמ עצרַאװש רעּביא טיור ,יינש ןסייוו ןרעּביא טור :טיור
 ,סעיצַאטסעּפינַאמ עטײנשַאּב ןופ ץיּפש ןיא סעטכַאלּפ עטיור ,ּפעק
 טרעטילפ יינש ,סמערָא יד ףיױא טױר ,סעּפַאלק יד ןיא טור
 ןשטגעמ יד טור ,דרע יד סייוו .סעטכַאלּפ עטיור רעּביא

 - !לעטשּפָא רעד זיא ואוו ?גנַאג ןופ ליצ רעד זיא ןיהואוו
 הִ ךיז עיצַאטסעפינַאמ רעדעי וש -!קוליח רעד זיא סָאװ
 רעד שטנעמ ,ּבײלףשטנעמ וצ טילגעג ּבייל:ןשטנעמ .טעּפעשטעג
 ןטױר םגיא טסייג רעגילייה רעד ןוא ,ןוז רעד רענלעז ,רעטָאּפ
 | ,ייז רעּביא טבעוװש םָאלפ

 ףןטַאדלָחס ַא וצ - ץַאלַאּפ ןשירװַאט ןיא עמוד רעד ןופ
 סָאקנסישעשוק וצ זיוה-סקלָאפ ןופ ,לַאז:ענירעטַאקעי ןיא גנולמַאזרַאפ
 ?טר"פ עיצַאטסעּפינַאמ יד ןיהואו ,קוליח רעד זיא סָאװ .עליוו
 רעד ,ָאד זיא חוּכ רעד ןוא ,ןסָאגעגפיױנוצ ךיז ןּבָאה סנליוו עלַא
 ! ףריפוצסיוא סנליוו עלַא ,ןטייצ עשיחישמ יד ןופ חוּכ

 יד ןופ ןרָאװעג ןבירעצ טשינ רעיש ןיקרימ יא לָאמניײא
 ,לטיה םענרעטופ ַא ןיא ןַאמ ַא טלגנירעגמורַא טָאה טלוע ןַא : ןסַאמ
 ,ןהנעט םלוע םנופ לייט ,דרָאּב רענעריושעג ,רעצרַאװש ַא טימ
 ,וָאליּפרַאק ,לקריצ םנופ ווַאטסירּפ רעטסַאהרַאּפ רעד זיא סָאד זַא

 עטצעועגסױרַא יד ןוא קילּב ןשידניק-טיוט ַא טימ ןַאמ רעד
 רעטעדליועצ רעד ןופ ןטימניא דרע ;רעד ףיוא טגיל ןגיוא
 .שידניק טלמַאטש ,ףליה ךָאנ טנעה יד סיוא:טקערטש ןוא עסַאמ
 ןרעטַאלּפ דרָאּב רעד ןופ רָאה ןטָארד עצרַאװש יד ,ןפלָאהַאּבמוא
 רעד ןיא !תונמחר טָאה :ןטעבעג ךיז ןטלָאװ ייז יװ ,שידניק
 החילס רַאפ ךייר ץרַאה סָאד זיא גנוזיילסיוא ןופ העש רעשיחישמ
 | ,הליחמ ןוא

 ןשידגיק ןקרַאטש ןטימ ןעמַאװצ ןיקרימ ןיוש ךיז טעּב
 :יינש ןגיטָאלּב םגיא טניל סָאװ ,ןַאמ

 ןייק ייסיוו-ייס ןיוש ןָאק רע !םירּבח ,טשינ ףרַאד ןעמ --
 ,ןוט טשינ סטכעלש

 :רעּבָא טהנעט םלוע רעד
 !טגיניײּפעג ןשטנעמ ,,,וָאליּפרַאק רעטסַאהרַאּפ רעד זיא'ס --
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 :ןַאמ ןקרַאטש ןטימ ןעמַאזוצ ןיקרימ רעריוו ךיז טעּב
 | ,טשינ ףרַאד ןעמ --
 ןטּפָארּפעגנָא םעד ךרוד ךיוד ךיז טקור ,זָארטַאמ ַא ןָא-טמוק

 ,ךע"כַאז ךיז טמענ ןוא יינש ןגיצומש ןפיוא ןַאמ םוצ טנעָאנ םלֹוע
 .טמ עב ,עקרָאכַאמ-ריּפַאּפ ןייז ייּברעד טרעכיור ,ןרָאצ ןָא ,סעּכ ןָא
 ,ןפיילש סנַאמ םעד וצ םיא טלעטש ןוא רעװלָאװער ַא שַאט ןופ סױרַא
 "טשיג, טרָאװ סָאד טייצ טַאהעג ךָאנ טָאה ןַאמ רעד רעדייא ןוא
 ,יינש ןסייוו ןפיוא ּפָאק ןייז ןָא ןיוש רע טנעל ,ןעײרשוצסױרַא
 ןגיוא עטרַאטשרַאפ ,עטלַאק יד טימ טרעדנואוורַאּפ ,םוטש ןָא-טקוק
 ,ןשטנעמ יד

 טערט .,ןעניקרימ ףיוא ןעמ טגערפ -- ? רעד זיא רע ןוא --
 ,טנַאה רעד ןיא רעװלָאװער םעד ,ןעניקרימ וצ וצ זָארטַאמ רעד
 ,לטערַאגיצ-עקרָאכַאמ ןייז ייברעד טרעכױר ,ןָא םיא טקוק ןוא
 :ןײרַא םינּפ ןיא ןיקרימ םיא טלכיימש

 עיצולָאװער יד ,סניײא-ץלַא .טיש ,טסליו וד זַא --
 | | .ָאד זיא

 םענרעדעל ןייז ןיא רעװלָאװער םעד זָארטַאמ רעד טקעטש
 .לדער םעד ןופ ,םלוע םעד ןופ סױרַא-טערט ןוא ןײרַא קיסַאּפ
 טזָאל ןעמ ןוא ,ןבעל ןייז ןעניקרימ רַאפ סָאד טניװעג ,ןשטנעמ
 ,ןטערטסױרַא םיא

 יו ױזַא ,טױט ןופ טייקרעטיּב יד ןפיל יד ףױא טגיל
 ךוא ,טנייש ןוז יד רעּבָא .טקעמשעג זיור עטמסרַאפ ַא טלָאװ'מ
 .סעטכַאלּפ עטױר ףיוא ,רענעפ עטיור ףיוא טלַאפ יינש רעד

 ךיז ןעמ טזעל - ןעגניז ןשטנעמ ,ןעייג סעיצַאטסעפינַאמ
 ןופ ,יינש ןסייוו ןופ רוּכיש ןעמ טרעװ ,עגנעמ רעד ןיא ףיוא
 רָאנ .ןעקנורטעג ןייוו ןקרַאטש טלָאװ ןעמ יװ ,ןָאפ רעטיור רעד
 ךיא יװ .ןדניװשרַאפ טשינ ןּפיל יד ןופ ליו םס ןופ םעט רעד
 טייהדניק ןייז ןופ ךָאנ ןיקרימ דלַאּב טליפרעד ,דיירפ רעדעי
 .רעד ױזַא ,סנכָאװרעד םעד -- בוט-םוי ןדעי ןיא ,טייקגירעיורט ןָא
 ,טיײקטסוּפ ַא -- ןשרַאמ ערענָאיצולָאװער ןוא גנַאזעג םניא רע טליפ
 טלָאװ םערָאװ ַא יו ױזַא ,סָאװרַאפ ןרעלקרעד טשינ ךיז ןָאק רע
 .רערָאלק סע טרעװ געט-נינָאה עטשרע יד ךָאנ .טגָאנעג טרָאד

 ,10 ,עווקסָאמ ,ש8
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 ּבוט.םוי רעד ,רעטיירפ ןוא רעפיט ץלַא טּבָארג טײקטסוּפ יד
 .רעירפ יװ זיא ,ךיז טכַאד ,גנידצלַא ןוא ,טּפעװעגסױא

 יד רעּביא רעּפמילקעג ןכעליירפ ַא טימ ןפיול סנטילש יד
 סָאניק יד ,ןטכױלַאב ןענעז ןענַארָאטסער יד ,ןסַאג רעגרוּברעטעּפ
 ענעסירענּפָא ,עזָאלמיײה ךיז ןּפעלש ךעלסעג-רעטניה יד ןיא ,ןליּפש
 .ענירעטַאקעי םענעסָאגַאּב טכיל טימ ,ןטגיזַאּב ,ןכייר םוצ ןטַאדלָאס
 ,ןטַאדלָאס ןוא ןריציפָא ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא לָאז

 רעטלַא רעד .רעטעג יד ןציז עמרָאפטַאלּפ רעד ףױא
 :טגידיײרּפ ווָאקשטוג

 רעד ;גיז םעד ןריזינַאגרָא ,ןטַאדלָאס רעדניק ,טציא ןוא --
 יד ,ןילּפיצסיד ענרעזייא יד -- עיצולָאװער רעד ןופ בוח רעטשרע
 ,טייקגינייא רעזנוא ןכערּבעצ טשינ טעװ  עיצַאקָאװָארּפ עשטייד
 ףיױא ןגיילּפָא ןעמ ףרַאד עיצולָאװער רעד ןופ ןטכורפ יד
 | ,גיז ןכָאנ

 ןגידנגינעגרַאפ ַא טימ טדער ןוא ווָאקילימ טייטש סע
 | ;לכיימש

 עיצולָאװער יד .טכיירגרעד טשינ ךָאנ זיא ליצ רעד -
 יד ,לָאּפָאניטנַאטטנָאק - זיא דנע ריא ,ּפַאטע רעטשרע רעד זיא
 - ,ןריזילַאער תורוד ןופ ןליו םעד זיא עיצולָאװער

 זיא רעגירעדינ ַא ,ןײלַא לודגןהוּכ רעד ףיוא-טייטש סע
 ענייז .רָאה יד ןריושעג ץרוקוצ ךיז רע טָאה וצרעד ןוא ,רע
 רע .ייז רע טגָארט ןריושעג רַאצ רעד יו ,עפייטש ןענעז רָאה |

 ךיז טלעטש ,םיטש רענערָאװעג גירעזייה ַא ןיוש טימ סיוא-טפור
 רעד רַאפ :רעכעה ןעזסיױא לָאז רע זַא ,רעגניפ ץיּפש יד ףיוא
 ערעזנוא ןגייצרעביא ןומ רימ !עיצולָאװער רעד ןופ עירָאלג
 טנָאקעג טשינ טָאה םזירַאצ רעטליופרַאפ רעד זַא ,עטעדניּברַאפ
 !עיצולָאװער יד ןעגנערּב רעּבָא טעװ גיז םעד ,גיז ןייק ןכיירגרעד

 םענעסָאנַאּב-טכיל טימ םניא ןרעקַאלפ רענעפ עטיור יד ןוא
 ןכיירגרעד ןוא ןעײרשעג-ַארוה יד ןרענוד סע ,לַאז םעגרָאמרַאמ
 רעד ןופ לודגןהוּכ רעד .ןקלַאב ןטלָאמַאּב-סיײװ ,ןכיוה םעד
 עשיריציפָא ףיוא טנעה עשיריציפָא ןופ טּפַאכעג טרעוו עיצולָאװער
 ןיז טימ ךעלטרָאק-סטכימָא םיא טגנַאלרעד ןעמ .,ןעלסקַא
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 טעמתח טסעשז ןשינָאדַאמירּפ ַא טימ ןוא ,עיפַארגָאטָאפ רענעגייא
 ,"סענשירַאּב, עטציהעצ יד ײז טלײטעצ ןוא רעטנוא יײז רע
 | ,םיא םורַא ךיז ןסייר סָאװ

 יד ,ךיילּב טשינ ןרעוו ןוא ןרעקַאלפ רענעפ .עטיור יד ןוא/
 טשינ ךיז ןדניצ ןטפירשפיוא-"בוט-לכ, יד טימ סעטכַאלּפ עטיור
 ,טָאּפש ןוא דנַאש רַאפ טשינ ךיז ןדנעלרַאפ ןוא ְןָא

 .רעטנוא ןַא ןוא רעטזָאלרַאפ ַא ןסָאג יד רעּביא ןיקרימ טייג
 טייקגידבוט-םוי רעד ןיא ןעגנומיטש ענעגייא ענייז ןופ רעטקירדעג
 ךיז רַאפ טלמרומ רע ןוא ,יינש ןסייו ןוא רענעפ עטיור ןופ
 ; םיקוטּפ

 -- ןטייצ סחישמ ;ָאטשינ חישמ ןייק ןוא -- ןטייצ סחישמ --
 רעד ןופ ןזיילוצסיוא טלעוו יד ױזַא יו ,טשינ טרעלק רענייק ןוא
 ןײרַא.טסיײיּב ,זלַאה ןפיוא ףלָאװ ַא יװ טגיל סָאװ ,הללק-חמחלמ
 טרעלק רענייק ,סעּפַאל יד טימ ּבייל םָאד טסיירעצ ,ןייצ יד טימ
 יד !ולַאװ םנופ ןעמענוצּפָארַא ףלָאװ ןגיזָאדמעד ױזַא יו ,טשינ
 סָאװ ,םעד טימ ןעמונרַאפ ןענעז עיצולָאװער רעד ןופ םינהוּפ
 ,לנענ ספלָאװ םעד רעפרַאש ךָאנ ןפיילש ייז

 יא ןיילַא עיצולָאװער יד זַא ,םיא ךיז טכַאד לָאמַא ןוא
 ךיז ןוטעגנָא ,טלעטשרַאפ ךיז טָאה ךלומ ,ךלומ טָאנּפָא רעד
 תונּברק ענייז ידּכ ,ּפָאק ןפיוא עקּפעק ערענָאיצולָאװער עטיור ַא
 ןעלטימ עטלַא יד .,ריִלָאְק ןטױר טימ ןגיוא יד ןטישרַאפ וצ
 ןייז ןיא רעּביילשטנעמ ןרַאנוצנײרַא יױזַא יו ,טשינ ןיוש ןקריוו
 .רעטרעוו ענעשָארדעגסױא -- "דנַאלרעטָאפ, ,"רַאצ, :לױמ ןפָא
 ,"עיצולָאװער, :לטרָאפ יינ ַא ףיא ןפרָאװעג ךיז רע טָאה
 טימ טצנַארקַאּב קסיּפ סכלומ טָאה'מ ןַא ,ךיז טכַאד םיא ןוא
 ןוא ,םיא ןּבענ טלעטשעגקעװַא ךיז ןוא רענעפ עטיור עגידנעמעלמ
 רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןייצ ענייז ןשיוצ ןשטנעמ ןײרַא-טרַאנ'מ
 : ,..עיצולָאװער

 ףרוד ךיז רע טָאה טייצ רעטלפייווצרַאֿפ רענעי ןיא
 -ָאװדַא רעד ,ןירעּפלַאה טַאקָאװדַא ןטימ ןפָארטענפיונוצ לַאפוצ א
 יש ַא טשינ רעיש ,ןרָאװעג הלודגלהלוע זיא רעכלעוו ,טַאָק
 .טָאורַאפ ףיוא ןטָארטעגסױרַא טפָא רעייז לָאמטסנעד זיא ,ךלמל
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 ןעגנונָאמ עשיטָאירטַאּפ טימ ןריציפָא ןוא ןטַאדלָאס רַאפ ןעגנול
 יז ןעװעג זיא סע יװ ,"גיז םוצ זיּב גירק, םעד ןטלַאהוצנָא
 טעדנעוועג טַאהעג טַאקָאװדַא רעד ךיז טָאה טּפיױהרעּביא ,עדָאמ
 -ַצֹּב וצ טציא ןפורעג טָאה רע עכלעו ,טננוי רעשידיי רעד וצ
 עיצולָאװער רעד וצ טײקרַאּבקנַאד עשיטָאירטַאּפ רעייז ןזייוו
 ,טייהיירפ רענענואוועג רעד רַאפ

 ןפָארטעגנָא ךיז רע טָאה גנולמַאזרַאפ ַאזַא רענייא ףיוא
 | 0 ,ןעניקרימ טימ

 -וצ ַא גרוּברעטעפ ןיא ןטימעגסיוא טָאה רעכלעוו ,ןיקרימ
 טלָאװעג טַאקָאװדַא םעד טָאה ,החּפשמ ןייז טימ ךיז ןפערטנעמַאז
 סָאוװ טנעקרעד רעּבָא םיא טָאה ןירעּפלַאה .געו םעד סיוא ןייג
 ךרוד ךיז טָאה ןיקרימ לייוו ,ןעמוקעגנָא רעווש ךיוא ,בנא ,םיא זיא
 ךיז טָאה רע .(טרעדנעעג ןוא טרעטלעעג גירק ןופ ןרָאי רָאּפ יד
 טפַאשטנַאקַאּב ןייז ןעיינַאּב לָאז רע יצ ,העד רעד טימ ןגָאלשעג
 | ,טשיג רעדָא ,ןעגיקרימ טימ

 .פױרַא ,םיא וצ ןעמוקעגוצ טַאקָאװדַא רעד זיא ףוס םוצ
 םיא טלָאװ רע יװ ןוא ,סעציײלּפ ענייז ףיוא טנַאה ןייז טגיילעג
 ןַא ןיא טגָאזעג םיא וצ רע טָאה ,ןעזעג ןעװעג ןטכענ טשרע
 : ןָאט ןגידנרעדָאפפיוא

 .טסגיד רעזנוא טימ ןפרַאד רימ !טנָארפ ןפיוא ,ןַאמרעגנוי --
 ,ערעדנַא יד ליּפשייּב ַא ןוייוו דנַאלרעטָאפ ןרַאפ טייקטיירג

 טשינ ,טקוקעגנָא טרעדנואוורַאפ םיא טָאה ןיקרימ זַא ןוא = |
 :טניילעגוצ טַאקָאװדַא רעד טָאה ,טניימ רע סָאװ ןענַאטשרַאפ

 ענווָאנָאמָאלָאס ענינ ,לושילפ רעד ןיא זיא ןוז ןיימ --
 .ןשזַאדנַאּב ןעלקיװ יז; ןוא ,רעטומ ריא טימ געט עצנַאג טגיז
 !סיורָאּפ ןייג ןוומ ,ןדיי ,רימ

 זיא טַאקָאװדַא רעד .ןייטש טזָאלעג םיא רע טָאה ףיורעד
 : .ןעגנַאגעג רעטייוו ּפָאק םענעּבױהעג ַא טימ

 .יקרימ ןגָאלשעג ןזייא ןַא טימ יו טָאה ןשזַאדנַאּב ,טרָאװ סָאד
 ,עקשטָאגינ יו ,דליּב סָאד טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה רע ,ּפָאק ןרעּביא ןענ
 ,ענוװָאליַאכימ עגלָא ,עלעדייא עליטש יד ןוא עמַאמ-ףיטש עניטציא ןייז
 ,ןשזַאדנַאֿב ןעלקיו ןוא רַאודוּב ריא ןיא עדייּב ןציז ייז יו
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 טזָאל ,"רעדנעלגנע, רעד וצ ייּברעד טפלעה רשפא ןוא
 ,טסורּב סענװָאליַאכימ עגלָא רעּביא קילּב םענעטעמַאס ןייז ןטעלג

 .עג רע טָאה סָאג רעד ףױא ןעמוקעגסױרַא זיא ןיקרימ זַא
 : ןשזַאדנַאּב ןָאןטיירג ןעמַאד עמענרָאפ יד ןעמעו רַאפ ,ןעז
 טימ סעגנערעש עגנַאל ןגיוצעג ךיז ןּבָאה עקסווענ רעד רעּביא
 ,לַאזקָאװ רעװקסָאמ םוצ גנוטכיר רעד ןיא ןטַאדלָאס עטנפָאװַאצ

 יז ,טיײילגַאב טשינ רעמ ןיוש ייז ןּבָאה ןעגנַאזעג ןייק
 ןּבָאו שידרעפ ןוא .עגידנגייוש ןוא עטסנרע ןעגנַאגעג ןעגעז
 עגידנטייר ןופ טירט יד קורּב ןגיאיינש ןפיוא טכליהעגּפָא
 יב ,ןריציּפָא

 .טַאר ןוא ןרָאדַאסַאּבמַא עטדניּברַאפ יד ןופ טאר ןפיוא
 עקַאטַא עשיצילַאג עגיניזמוא יד טיירגעגוצ יקסנערעק טָאה רעּבעג
 ."עיצולָאװער רעד ןופ עירָאלג רעד רַאפ

 ןעמוק טציא ןוא ,טגידנעעג ךיז ןֹבָטה רעטרעוװ עטוג יד --
 ךױה טָאה רע ןוא ,טכַארטעג ןיקרימ ךיז טָאה -- ,ןטעננַאּב יד
 :ןּבעגעגוצ ךיז רַאּפ

 !ָאטשינ זיא חישמ ןייק ןוא -- ןטייצ סמישמ --
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 | ?טיּפַאק

 גיז ןטצעל ןרָאפ
 גנורעטּפיילרעד ,ןעמוקעג זיא סנירג ,קעװַא ןיא יינש רעד

 ,ןּבילּבעגרעּביא זיא עטיור סָאד רעּבָא ,ןעגנונעפָאה עגידניוו ןוא
 סעיצַאטסעפינַאמ יד .טרעמעג רעמ ךָאנ ךיז טָאה עטיור סָאד
 ןטַאדלָאס :ןסַאג יד רעּביא ןעיצ וצ טרעהעגפיוא טשינ ןּבָאה
 .רענעפ עטיױר טימ ןטַאדלָאס ,רעדנעּב עטױר ןוא ןסקיּב טימ
 ןשיריּביס ַא ןיא רעדָא םולח ַא ןיא ןדייס !ןעזעג סע טָאה רעוו
 ןסקיּב טימ ןטַאדלָאס -- ,ױזַא סע זיא ךָאד ןוא ,שזַארימ-יינש
 ,ןכָאװ -- יװצ טשינ ,גָאט ןייא טשינ .רענעפ עטר ןוא
 .נָאט ןופ רעגרע טרעװ ,רעגיצניו טרעװ טיורּב סָאד ,םישדח
 רעקרַאפ ןעיירפ ןיא ןעמוקַאּב טשינ ןיוש ןָאק ןעמ ,גָאטיוצ
 .ילק עכלעזַא ףױא טקוק רעװ רָאנ ,רעקוצ ןוא ץלַאז גונעג
 ,טמערָא יד רעּביא רעדנעּב עטיור טימ ןטַאדלָאס ןעוו ,ןטייקגינ
 !ןסַאג יד רעּביא ןרישרַאמ ןסקיּב יד ןיא רענעפ עטיור טימ
 טרילּבעמ ַא ןיא ,לעטָאה םענגעלענּפָא ןַא ןיא ,ןיקרימ ,רע טניואוו
 ןגָארס וא טניואועג ןוש רע זיא געטיהמחלמ יד ןופ ,רעמיצ
 זיב ןשַאמַאק ןוא רעדילק ,ןרעװ טלױפרַאֿפ םוצ זיּב שעװ
 טמענג רע ןעו ,טשינ ןיש םיא טרַָא סע ןוא ,ןלַאפעצ םוצ
 ,דָאּב ַא

 ,ךלוה ַאזַא ןיא ןפָארטעגנָא רעטָאפ רעד םיא טָאה לָאמנייא
 טכַאמעג טָאה רעטָאפ רעד .טרינעשז טשינ ךיז טָאה ןיקרימ
 ךיז טעוװ ירַאכַאז זַא ,טליפעג טָאה רע ,ךיז ןלעטשוצּפָא יו טסעשז ַא
 טָאה רענעי רעדייא ןוא גנַאג ןייז ןיא טנעקרעד) ןלעטשפא טשינ



 1 שַא םולש

 ןעגנַאגעגיײּברַאפ רעטָאפ רעד זיא ,ןייגוצכרוד טייצ טַאהעג ךָאג
 ,גידנעעז טשינ טכַאמעג ךיז ןוא

 ,ףרַאדַאּב רע ןעוו ,לָאמ סעדעי ךָאנ רע טמענ טלעג שטָאכ
 טרָאד טייטש סע לפיו סא רעמ טשינ טלָאצ ןעמ .,רָאטנַאק ןופ
 רַאפ ,םירבח רַאפ ץונוצטמוק טלעג סָאד ,ןּבירשרַאפ ךוּב ןיא
 זַא - ,סָאװ-גינײװ רע ףרַאדַאּב ןיילַא ךיז רַאפ ,ןקעווצ-יײטרַאּפ
 סעמרַאזַאק ןיא לָאמטּפָא ,ןכיק עגידתופתושּב ןיא ןעמ טסע ןסע
 ןייז ןוא .סָאװ ָאד רָאנ זיא'ס זַא ,ןעלסעק עגידתופתושּב ןופ
 ףרַאדַאּב רעוו ןוא ,ןעמוקַאּב לָאמסעדעי רע ןָאק טיורּב עיצרָאּפ
 ,רענעפ עטיור טימ סעיצַאטסעפינַאמ ןעייג ןסיורד ןיא זַא  ,סעּפע
 | ,ךעלדנעּב עטיור טימ ןטַאדלָאס

 ןענַאּב יד טימ ןעמוק נָאט ןדעי .בוס-םוי ַא ןזיא גָאט ןדעי
 ןקע ריפ עלַא ןופ ,ןענַאּב עלַא טימ ,ןרָאּפוצ םילודג ערעדנַא
 ףרוד ,דנַאלסױא ןופ ,עטקישרַאפ ריּביס ןופ ,ןָא ייז ןעמוק טלעוו
 ןיא ףױהנַאּב רעװעשרַאװ ןופ וליפַא ,ןַאּב רעשידנעלניפ רעד
 ,ןדלעה ערענָאיצולָאװער עטמירַאּב .ןענָאגַאװ עשטסייד עטריּבמָאלּפ
 עשירַאציײװש ןיא ,דנַאלסיױא ןיא ןסעזעג גנַאלןרָאי ןענעז סָאװ
 עלַארטיינ ןיא רעדָא ,אנוש םייּב ואוו-ץעגרע ןעגנַאפעג ,ךעלטעטש
 רעד ןופ ץנעװרעטניא רעד ךרוד ןוא טרינרעטניא רעדנעל
 סע .,טײרּפַאּב ןרָאװעג גנוריגער רעשירָאזיװָארּפ רערענָאיצולָאװער
 ,רַאטערקעס רעייז טימ "רעדלָאװרעמיצ ,יד ,רעדנעלסיוא ןָא ךיוא ןעמוק
 ןגָארט רענלעז ,ןענַאּב יד וצ סעיצַאטסעפינַאמ ןעיצ גָאט ןדעי
 ןעלסקַא עשירענלעז ןופ .ןעלסקַא יד ףיוא ןדלעה ערענָאיצולָאװער
 ,ןכַארּפש עלַא ןיא סעדער עטייה טרעה ןעמ ןוא ,רעגעפ ןרעטַאלּפ
 טציז ןעמ ואו ,ץַאלַאּפ-רעטניװ םוצ ןסַאג יד רעּביא טיצ ןעמ
 ןשירװַאט םוצ ,ןיירַא עמוד רעד ןיא טריפ ןעמ ,ןָארט סרַאצ ןפיוא
 ןטַאדלָאס ןוא רעטעּברַא ןופ טַאר רעד טציז סע ואו ,ץַאלַאּפ
 יד ףיוא ןעמ טגנָארט גָאט ןדעי ,ןענָאפ ןרעטַאלפ גָאט ןדעי
 יד טרעװו גָאט ןדעי רעּבָא ,בוטיםוי ַא זיא גָאט רעדעי .ןעלסקַא
 'טיורּב טרעוװ בוט-םוי ןדעי טימ .רערעווש ןוא רעטלקיוװרַאפ עגַאל
 | ,רענעטלעז ןוא רערעייט רעדיילק ןוא רעגינייוו

 רעד ןופ טכורפ יד ךָאנ ןוא ןדירפ ךָאנ טרַאג קלָאפ סָאד
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 ײװ ,ןבעג טשינ ןדירפ םעד םיא ןָאק רענייק ןוא ,עיצולָאװער

 .ָאוער יד םיא רַאפ טגיל דניק גירעגנוה ַא רַאפ לכעקעל:גינָאה ַא

 ןגעוו ,ןכַאז עטוג ערעדנַא עלַא ,טייהיירפ ,ןקירּבַאפ ,דרע : עיצול

 יד סיואטקערטש רע ןעגניטימ ףױא טדער ןעמ עכלעװ

 זיא לכעקעל סָאד ןעמענ טשינ סע ןָאק ןוא - םעד ךָאנ טנַאה
 טשינ ךיז ןָאק ןעמ ןוא ,המחלמ רעד טימ ,טלגנירעגמורַא גנַאלש ַא טימ

 םָארַא טשינ גנַאלש יד טעװ ןעמ זיּב ,ןערירוצ וצרעד רעירפ

 ?גנַאלש יד ןעמ טוט ױזַא יװ רעּבָא ,ןטיוט ןוא ןעמעג

 .ָאװער רעד ןופ שדוח-גינָאה םניא ,טייצ רעטשרע רעד ןיא

 .רעד רָאנ ןעמ טָאה ,ךעלגעמ ןרָאװעג זיא סכעלגעממוא ןעוו עיצול

 :אנוש ןופ טייז רעד ףיוא ,טייז רעטייוצ רעד ףיוא סנַא טרַאװ

 . ךיז ןלעוװ רעקלעפ יד ,דנַאלסור ףיוא ןקוקרַאּפ ךיז ןלעוו ייז

 | ,רעשרעה ערעייז ןופ םיפוג יד רעּביא טנעה יד ןּבעג

 .ןעשעג טשינ זיא סנ רעד

 יד ןרָאװעג ןטינשעגרעּביא ןענעז ןזייא ןוא רעייפ טיִמ

 יד רעּביא טכיירגעג ערעדנַא סָאד סנייא ךיז ןּבָאה סָאװ ,טנעה

 ,טייז רעטייוצ רעד ףיוא ףױלרעּבירַא רעדעי .,רעּבירג:המחלמ

 .עג טלָאצַאּב ןשטייד יד ןופ ןיא זייווַאּב רעכעלטניירפ רעדעי
 עקַאטַא עטרעפמולעגמוא סיקסנערעק .ּפָאק ןיא ןליוק טימ ןרָאװ

 .רעדירּב יד לצרָאװ ןטימ ןסירעגסױרַא טָאה טנָארפ ןשיצילַאג ןפיוא

 ָאװער רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא ןענעז סָאװ ,ןליפעג עכעל

 עדייּב ןופ רעצרעה עכעלשטנעמ ןיא ןרָאװעג טצנַאלּפעגנייא עיצול

 ,נערעק טצונעגסיוא טָאה םזירַאטילימ רעשטייד רעד .ּבורג ןטייז

 ירעמ ןוא רעייפ ןשיטָאירטַאּפ םעד ןרעקַאלפוצפיוא עקַאטַא סיקס
 / .רעדורּב ןשיסור םוצ שטנעמ ןשטייד םייּב סַאה .ןכעלרעד

 !םולש םעד ןעמ טגנערּב ױזַא יו ;ןוט ןעמ לָאז סָאװ

 .זָאלרַאפ ןוא דרע רעד ןיא רעװעג ענעגייא סָאד ןכעטשנײרַא

 יער רעד ןופ ןריט יד ןענעפע סָאד ךָאד טסייה - ?טנָארפ םעד

 לָאמטסנעד רענייא-רעדעי יװ ,ןיקרימ זיא ,אנוש ןרַאפ עיצולָאװ

 ןוא ןקריצ ןוא ןלַאז רעגרוּברעטעּפ יד רעּביא ןעגנַאגעגמורַא
 ןופ ןעמָאנ ןיא טדערעג ןּבָאה עלַא .רענדער וצ ךיז טרעהענוצ

 .עג ןּבָאה עלַא ,גירעזייה ןעוועג ןענעז עלַא ,עיצולָאװער רעד
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 ,טסואוועג טשינ טָאה רענייק רָאנ ,םולש םעד - עּבלעזסָאד טלָאװ
 ףױה ןפיוא לָאמַא ןיקרימ טָאה .העושי יד ןעגנערּב וצ יֹװַא יה
 . ןַאמ םעד ןפָארטעגנָא ץַאלַאּפ ןשיוװַאט ןיא ,ןטעיװָאט יד ןופ
 סנעמעוו ,ןגיוא עשיקימלַאק ןוא טָאק םענעכילּפ ןסיורג םעד טימ
 ,ןּפיל סגעמעלַא ףיוא ןעוועג לָאמטסנעד זיא ןעמָאנ

 רעטסעטכַאעג ןוא רעטסעטסַאהרַאֿפ רעד ןעוװעג זיא רע
 ןטלַאהעג םיא ןּבָאה לייט ,עירעּפמיא רעצנַאג רעד ןיא שטנעמ
 .עג גנולטימרַאפ סאנוש םעד ךרוד ןיא סָאװ ,רעטעררַאפ ַא ראפ
 רעווש יד ןטכינרַאפ וצ רעקיטש-רעּבליז גיסיירד ענייז טימ ןעמוק
 ער ןיא רידנומ ןשטייד םעד ןריפוצניירַא ,טייהיירפ ענענואוועג
 טכַארטַאּב םיא ןּבָאה ,רעדיו ,ערעדנַא ,דנַאלסור ןרענָאיצולָאוװ
 רַאפ ,ףליה יד ןעגנעוּב ןָאק סָאװ ,חישמ ןגיצנייא םעד רַאּפ
 סָאד ןעיצוצסױרַא סנ ַא ךרוד ןעמוקעג זיא סָאװ ,חישמ םעד
 יד סָאװ ,טנורגּפָא ןייז ןופ ןשינעפיט יד ןופ קלָאפ ענעריױלרַאּפ
 זיא רע .טּפוטשעגניײרַא ןיהַא םיא ןּבָאה קלָאפ ןופ םיאנוש עֶלַא
 עכלעוו ,גנַאלש יד ןּפַאכנָא ןָאק טָאװ ,רעטער רעגיצנייא רעד
 .ןגרעוורעד יז ןוא -- חמחלמ יד - זלַאה ןפיוא ןעמעלַא טגיל

 ינייא לצנערק ַא ןופ ןסטימ ןיא ןענַאטשעג ןיא ןַאמ רעד

 רע .םיא ןּבענ ןעיורפ עגינייא ןוא עליוויצ ,ןטַאדלָאס עטרידנומעג
 'וצ זיא ןיקרימ .טגידייטרַאפ סעּפע שיטסַאיוטנע ןוא סייה טָאה
 ןוטעגנָא ןעזעג םיא טָאה רע .ןשטגעמ לדער ןגיזָאד םוצ ןעמוקעג
 וצ ןעוועג טשינ זיא סָאװ ,לטנַאמןגער ןשידנעלדמערפ ַא ןיא
 רעד ןיא לטיה ןופ קעשַאד ןטשטייגקעצ טעד ,סָאמ ןייז ףיוא ןטינשעג
 ,טּפַאלקעגוצ ןוא טעװעקַאטעגוצ ןַאמ רעד טָאה לטיה ןטימ .טנַאה
 ןייז ןּבעג ּפָאק ןרעּביא טלָאװעג ןעמעװ טלָאװ רע יװ ױזַא
 רעד טױל ןוא גָאװ ןייז טױל ,רעפרעק רעגירעדינ רעצנַאג
 , טניא ןגיואווַאּב-טימ ךיז טָאה ,ּפָאק ןסיורג ןייז ןופ עיצרָאּפָארּפ
 רע ,טנַאה רעד ןיא לטיח ןטימ טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,טסעשז
 .םוא ענייז ךיז ןּבָאה ייּברעד ,טגידײטרַאּפ סָאװ:סעּפע טָאה

 ,עסַאמירג רעטמירקרַאפ רעד ּבילוצ ,רעכעל-זָאנ עטיירּב ךעלריטַאג |

 טײרּפשרַאפ רעמ ךָאנ ןפיל ענייז טימ טכַאמעג טָאה רע סָאװ
 ענייז ןופ רעקיטש ןיײרַאןעגנילש ייז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה'ס ז8
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 עװקסָאמ + 4

 טָאה ןגיוא עשילָאגנָאמ ענעטינשעגסיוא-גנַאל יד .סעסנָאװ עטכידעג

 ןכָאטשעג טלָאװ ןוז יד יװ ,טערומשזרַאפיּבלַאה ןטלַאהעג רע
 ,ןגָארטרַאֿפ טשינ יז ןָאק רע ןוא ,ייז ןיא

 .מעד ןופ ּפָאק רעסיורג ךעלנייוועגרעסיוא רעד ןעוועג זיא'ס

 דובּכה-תארי טימ ןעמונעגמורַא ןעניקרימ טָאה סָאװ ,שטנעמ ןגיזָאד
 ןייז ןופ גנוצעזרָאֿפ ַא ןעוועג זיא ענייז עניסיל יד .,םיא רַאפ

 רעגיצנַאלג רעטּבעװַאּב רעגידרעדָא-יולּב רעד רעּביא ,ןּברַאש-ןרעטש

 יװ לוזַא ,ייּברַאפ סנקלָאװ יוװ ןגָארטעג ךיז ןּבָאה טיוה-ןרעטש

 יד טיירדעג ּפָאק ןייז ןופ ללח ןסיורג םעד ןיא ךיז ןטלָאװ סע

 ןעננוגעװַאּב ערעייז ןָאטעז ןעמ ןוא ,טלעװ רעד ןופ רעדער

 .ןרעטש ןגיצנַאלג ןפיוא

 ןוא טסגרע ,םלוע רעגירּביא רעד יו ,םיא טָאה ןיקרימ

 ןגעו טדערעג טָאה רע .טרעהעגסיוא דובפה-תארי טימ גידהמּכסה
 ,גירק

 :ןעשעג טעװ -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,עדייּב יד ןופ סנייא --

 טשינ זַא ,ןעגנערּברעטנוא עיצולָאװער יד טעוװ גירק רעד רעדָא

 ,טרָא ןפיוא ךיילג ,ןיוש .ןטױט גירק םעד עיצולָאװער יד זומ

 !טַאירַאטעלָארּפ רעד -- חוּכ ןייא ןוט רָאנ ןָאק סָאד ,ןטרַאװ טשינ

 ןטעיװָאס יד רָאנ ,ןטעיוװָאס יד וצ ןייגרעּביא זומ טכַאמ עצנַאג יד

 וצ םולש םעד ןוא ןזייװַאּב וצ רעדנואו סָאד דנַאטשמיא ןענעז

 | .ןעגנערּב
 ןענעז טַאר ןשירעטילימ םנופ עדיײּבעג-וװיטוקעזקע רעד ןופ

 רעייז ,רעדילגטימ עבושח רָאּפ ַא ףיוה ןפיוא ןעמוקעגסיורַא טציא

 ,ןריציפָא ןופ גנוטיײלגַאּב רעד ןופ ןעזעגנָא ןעמ טָאה טייקבושח
 ןַאמ רעטלוויטשעג-ךױה ַא :ײז ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ ןענעז סָאװ

 .ןיילק ַא ,גוצנָא;טרָאּפס םענעטינשעג שירעטילימ-ליוויצ ַא ןיא

 ,ןטסעשז ןוא ןעגנוגעװוַאּב עטּבעלַאּב רעייז טימ רעגיסקיוועג
 ןטימ ןיא ןגיױא עשילָאגנָאמ יד טימ ןַאמ םעד ןעורעד |

  -ּפָא ךיז יז ןּבָאה ,טַאר ןופ ףױה ןפיוא ןטַאדלָאס לצנערק ַא

 זיא'ס ןוא ,ןקילּב עכעלסירדרַאפ ןיהַא טרָאד ןפוָאוװעג ,טלקָאשעג

 טימ ןַאמ םייּב ןטַאדלָאס לצנערק סָאד ,למרומענ ַא ןעגנַאגעגנָא

 ןעמ ףןרעוװ וצ רערעטיש ןּבױהעגנָא טָאה ןרעטש ןגיצנַאלג םעד
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 טרַאשעגוצ ךיז ,םיא ןופ ןקורוצקעװַא הבננּב ןביוהעגנָא ךיז טָאה
 ,עפורג רעטייווצ רעד ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז ןוא טקרעמַאצמוא

 רעמ ךָאנ טציא טָאה ןגיוא עשילָאננָאמ יד טימ ןַאמ רעד '
 רעטלַאק רעמענעגנָאמוא ןַא ןוא ,רעכעל-זָאנ ענייז טיײרּפשרַאפ
 }פיל עטשרעטנוא ןייז טמירקרַאפ טָאה לביימש

 רעטנענ זיא רע ,טצונעגסױא ןיקרימ טָאה טגעמָאמ םעד)
 .עג ךיז ןוא ןגױא עשילָאגנָאמ יד טימ ןַאמ םעד וצ ןטָארטעגוצ
 ילַאו ,רענעטלַאהעגקירוצ רענעדיײשַאּב ַא טימ םיא וצ טדנעוו
 : :עמיטש רעטמעשרַאּפ

 טלעטש ױזַא יװ ,ןגערפ וצ ךייא ,רבח ,רימ טּביױלרעד --
 םעד ןעגנערּב ןטעיוָאס יד ןענָאק ױזַא יו !רָאפ סָאד ךיז ריא
 ,.אאנוש רעד זַא ?םולש

 ןעו ,ץַאז םעד טגידנערַאפ טַאהעג טשינ ךָאנ טָאה ןיקרימ
 רעכעליורטוצמוא סנַאמ םעד טלעטשענּפָא ןדער ןטימניא םיא טָאה'ס
 ,רעכעל.זָאנ יד ןגיוצעגפיוא ,גיוא ןייא טשטיינקרַאפ טָאה רע ,קילּב
 ןטכַאמרַאפ םעד טימ ,טרעקרַאּפ רָאנ ,םענעפָא םעד טימ טשינ ןוא
 ,ןעניקרימ ףיט ןשרָאפ וצ יורטוצמוא טימ ןּביױהעגנָא רע טָאה גיוא
 . סע זַא ,סיוא-טעז סע רָאנ .ןײרַא םינּפ ןיא םיא טקוקעגנײרַא
 ,סעכלעזַא סעּפע ,עמיטש ןייז ןיא יצ ,םינּפ סניקרימ ןיא ןעוועג זיא
 ,םיא וצ יורטוצ סנַאמ םעד ןענואוועג טָאה סָאװ

 ײּב ןבעגעג לכיימש ןטלַאק ַא טשרעוצ טָאה ןַאמ רעד
 ןופ רעניײב-קַאּב עטיירּב יד ןעזעגסױרַא ךיז ןּבָאה סע ןכלעו
 טרעפטנעעגּפָא םיא טָאה רע ןוא ,טיוה-םינּפ רעכעלּבלעג-לעקנוט ןייז
 | |:ענַארפ ַא טימ רָאנ ,רעפטנע ןייק טימ טשינ

 רעשטײד רעד ,םירבח ערעזנוא ןלָאז ןעמעװ וצ -}
 יד ֹוצ ,סווָאקשטוג יד וצ !ןּבָאהרטוצ ,טַאיוַאטעלַארּפ
 ןעײנַאּב סָאװ ,סווָאנױעשט יד וצ ,סעודיאעכעשט יד וצ ,סיקסנערעק
 יד ֹוצ ןײגרעּבירַא טעװ טכַאמ יד ןעוו - !םיא ףיוא סעקַאטַא יד
 ןשטייד ןרַאפ עיטנַארַאג עגיצנייא יד ןייז סָאד ןָאק ,ןטעיוװָאס
 ןָא ,סעיסקענַא ןָא ,םולש תמאּב ליוו דנַאלסור זַא ,טַאירַאטעלַארּפ
 רעלערענעג ערעייז ןטיונ ייז ןלעװ ?ָאמטסנעד ןוא -- ,גיז ןטסוּפ ַא
 ,םולש ןטכערעג ַא וצ
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 ןופ סנ ןפיוא טרַאװעג ןּבָאה עלַא רימ ,רבח רעּבָא ,ָאי --
 טגָאז - ,ןזיװַאּב טשינ ךיז רע טָאה רעדייל .טייז רעטייווצ רעד
 | | ,ןיקרימ

 ,ץַאז םעד ןגידנערַאפ ןעניקרימ טזָאלעג טשינ רעדיו טָאה רע
 יז יו ױזַא ,עגיריא סָאד ןוט טעװ המחלמ יד ,רבח --

 רעזַאושזרוּב רעד ןופ טנעמַאדנופ רעד .זנוא ייּב ןוטעג סע טָאה
 ןלַאפעצ וצ ףייר זיא ןוא טעשזירגעגכרוד טוג ןיש זיא טלעװ
 ּבױלג ךיא ,ןטַאמרַאה ןוא ןטענגַאּב יד ףיוא רָאנ ךיז טלַאה רע
 טּבױלגעג ּבָאה ךיא יװ ױזַא טקנוּפ ,טַאירַאטעלָארּפ ןשטייד ןיא
 ,טַאירַאטעלָארּפ-טלעװ ןצנַאג ןיא ,ןשיסור ןיא

 /  .ןיקרימ ךיז טרעדנואוו -- ? ןּביולג --
 ןגיזָאדמעד ידּכ ,גנידצלַא ןוט ןוא ןטעּברַא ,ןביולג ,ןּביולג ,ָאי -

 ,יײז ייּב ךױא  ױזַא ,זנוא ייּב יו ױזַא ,רָאװ ןכַאמ וצ ןּביױלג
 ,ןשטייד יד ייּב ןטעּברַא וטסנָאק ױזַא יװ ,רבח ,רעּבָא --

 | ו ?רעפיולרעּבירא ןדעי ןסישרעד יז זַא
 -- ,ןעמענ וצ טשינ ענעגנַאפעג ןייק ןלױפַאּב ןּבָאה ייז --

 ,ךערּפשעג םוצ טרעהענוצ ךיז טָאה סָאװ ,טַאדלָאס ַא ןָא ךיז טפור
 עשילָאגנָאמ ןוא עניסיל רעגיצנַאלג רעד טימ ןַאמ םעד רָאנ

 עגידנגָאזנָא-טכעלש יד ,ןעמענוצ טציא טוואורּפעג ןעמ טָאה ןגיוא
 ןיא ןייטש ןּבילּבעג זיא סָאװ ,עּפורג רעטייווצ רעד ןופ ןקילּב
 רָאּפ ַא ןוא ,ןדנוצעגנָא ןרעייפ עטכעלש יװ ךיז ןּבָאה ,ףיוה ןטימ
 ןּבָאה ,ןַאמ םעד טימ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןעיורפ רָאּפַא ,רענעמ
 טנַאה רעד ייּב ןעמונעגנָא םיא ,רעיוא ןיא טעדוסעגנײרַא םיא
 | | .,ףיז טימ םיא טּפעלשענטימ ןוא

 טייצ טַאהעג ךָאנ טָאה ןגױא עשילָאגנָאמ יד טימ ןַאמ רעד
 ,רענלעז ןגידנגערפ םוצ ןפרַאװאוצרעטנורַא ןטניה ףיוא ּפָאק ןייז
 :עגַארפ ַא טימ ךיוא עגַארּפ ןייז ףיוא טרעפטנעעג

 עשירַאטעלָארּפ ענעגייא ,ןענעגרה וצ רעטעּברַא ןשטייד םעד --
 ןשטגעמ ןוא ,ןּבעל סָאד ןלעטשנייא ָאי וטסגעמ ןטיוט וצ רעדירּב
 ?טשינ -ןקערטשוצסױא טנַאה עכעלרעדירּב ַא ,,ןרעלקוצפיוא
 .ּמָא ךיז ךייא ןסייה ייז יו ױזַא טקנוּפ ,םולש ןרַאפ ךיז טרעפּפָא
 !המחלמ רעד רַאפ ןרעפ
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 טפעלשעגטימ טלַאװעג טימ טציא םיא ןּבָאה רעטײלנַאּב יד
 | ,ךיז טימ

 יד ,למרומעג ַא ןעגנַאגעגנָא זיא עּפורג רעטייווצ רעד ןיא
 טָאה עמיטש-ןריציפָא ןַא ,ןסקָאװעג רעמ לָאמַא סָאװ זיא עּפורג
 | :ןפורעגנָא ךיוה טרָאד ןופ ןיוש ךיז

 סעיצַארעּפָא עשירעטילימ ערעזנוא סָאװ ,רעדנואוו ַא זיא --
 טָאטשטּפױה רעד ןיא ןריטיגַא ןענָאיּפש עשטייד זַא ,ךרוד-ןלַאפ
 | ?ןטַאדלָאס ערעזנוא ןשיוצ טּפָארטשַאּבמוא

 :טקרַאטשרַאפ טָאה רערעדנַא ןַא ןוא
 לסיּבַא רָאנ טלָאװ גנוריגער עשירָאזיװָארּפ יד ןעוו ,ךָא --

 | ! רעטעררַאפ ןגעג ןטָארטעגסױרַא רעשיגרענע
 ןירעצנעט רעד ןיא ןייג וצ ןּבױהעגנָא ןיקרימ טָאה

 ,טעקיועשלָאּב יד ןטלַאהענפיוא ךיז ןּבָאה'ס ואוו ,עליוו סַאקסנישעשזק
 טימ ןַאמ רעד ןפרָאװעגנײרַא טָאה סע סָאװ ,"ןּביולג, טרָאװ סָאד
 ןּבױלג רעד :טניזעג ךיוא לָאמסָאד טָאה ,ןגיוא עשיקימלַאק יד
 ןוא ףייר ןרעו םוטעמוא טעװ רע זַא ,ןסיוועג ןשירַאטעלָארּפ ןיא
 ןעיוּב ןעמ ףרַאדַאּב םיא ףיוא זַא ,ןנוא ייּב יו ןקעוורעד ךיז
 ,ָאטשיג ןיא חוּכ רערעדנַא ןייק ןוא

 ןופ טלַאהניא םעד ץענופעג טרָאװ ןגיזָאד םניא טָאה רע
 רעד יוװ ױזַא ,טפַארק עשילַארָאמ עגידנעיוּב יד .טרעוו ןכעלשטנעמ
 לָאטַאנַא רבה רעד יו ױזַא ,טנרעלעג לָאמַא טָאה דיי רעטלַא
 ןּבעװ ןיא רָאטקַאפ רעטסגיטכיוװ רעד :טגָאזעג לָאמַא םיא טָאה
 יד ןיא ןבױלג רעד זיא ןּבעל ןכעלשטנעמ רעזנוא  ןופ
 .טשינ ייז טסעז וד ןעוו וליּפַא ,ָאד ןענעז ייז ,תוחוּכ עשילַארָאמ
 חֹוּכ רעגיוָאדרעד ךיז זומ ,ףייר ןרעװ ןדנעטשמוא יד ןעוו
 יי ,ןקעלּפטנַא !

 רעגילָאמַא רעד ןופ עליוו רעד ןיא טשינ רע טָאה ןעמעוו
 .טיירּב ױזַא טָאה רַאצ רעטצעל רעד סָאװ ,ןירעצנעט רעשיליױּפ
 ..ןפָארטעגנָא טשינ טרָאד רע טָאה ןעמעוו -- ,טיוּבעגסױא גיטנעה
 ,ןסיורד ןיא יו ױזַא טקנופ זַא ,טכַאדעג ןעניקרימ ךיז טָאה סע
 ןופ ,תוסיפת עלַא ןופ .םולח ןיא טלעוװ יד טּבעל ָאד ךיוא ױזַא

 רעטכיועג ,ןשטנעמ ןעמוקענפיונוצ ךיז ןענעז ןעגנוקישרַאפ עלַא
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 ןעמ ןוא ,ןעזעג ואו:ץעגרע טָאה ןעמ סָאװ ,עדמערפ ,עטנַאקַאּב
 ףיוא ,ןרעמיצ יד ןופ עגינייא ןיא ,ואוו ןענָאמרעד טשינ ךיז ןָאק
 ןטנצכעז םעד יאול ןופ ליטס ןיא ,רעכייוו רענעדיײז:עװעזָאר ַא
 ,ןעקשָאז -?ןפָארטעגנָא רע טָאה ןעמעװ ,עּפַאנַאק רעטצינשעג
 סהלּכ ןייז ,עקשָאז ,עיפָאס עטרבח ןפורעג ָאד יז טָאה ןעמ יו רעדָא
 גידנעטש ךיז טסיג סָאװ ,בײל ןגיכלימ ריא טימ ,רעטסעווש
 עקטרוק עצרַאװש ענרעדעל ַא .סעקזולּב עזיולוצ עריא ןופ טיױװַא
 רעּביא רעװלָאװער ַא ןופ רונש ַא טימ ,ןפרָאװרַאפ לּברַא ןפיוא
 שטָאכ ,רָאה עכייו ענעטַאש יד טימ עקשָאז ,טסורּב רעלופ רעד
 ןעגנערד ןדלָארט עטכידעג ךָאנ רעּבָא ,ענעטינשענּפָא טציא ןיוש
 רעּביא ןלַאּפ ןוא טוה-ץנש ןשירענעמ םעד רעטנוא ןופ סױרַא ךיז
 עקשָאז .קרַאק ןשלדיימ ןדנָאלּב-לעה םניא ןרעיוא עװעזָאר-גיכלימ יד
 טימ עקשָאז ,שַאט:עקטרוק רענרעדעל ריא ןיא רעװלָאװער ַא טימ
 ,סעקשטנעה ענרעדעל עניורּב יד ,זלַאה ןשהאל-לחר ןלופ םעד
 רענעדײזַא ףױא טציז יז ,טנעה יד רעּביא ,גידנעטש יװ
 סופ ןייא ,ךיש-טרָאּפס עטלּפענקרַאפ-ינק-יד.וצ-זיּב ןיא עּפַאנַאק
 עטיירדעג-ריּפַאּפ ַא ןיא עשימייה ַא טרעכיור ,ןרעדנַא ןפיוא טגיילרַאפ
 ךיז ,עגיכַאל טימ ןטַאדלָאס לצנערק ַא - ריא םורַא ,עקרָאכַאמ
 עגידרעייפ ַא ,דימּת יװ ,עקשָאז ןוא ,רעמינּפ עגידנעיירפ
 .ייז ןשיװצ ןריטיגַא ןיא סעּפע טלַאה ,עגידנעמַאלפ ַא

 ! עקשָאז --
 טלעטשעג ךיז טָאה האל:לחר זַא ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה'ס

 עקשָאז רָאנ טשינ .עליוו סַאקסנישעשזק ןיא טעלּפמָאק ןלופ ןיא
 ריּביס ןופ דלַאּב ךיז ףרַאד שַאי רעדורּב ריא ,ָאד ןיא ןײלַא
 .ןרעקמוא

 ,דנַאל ןלַארטיײג ַא רעּביא רעהַא ןעמוקעג זיא ןיילַא עקשָאז
 רעד ןופ ןכערּבסױא ןכָאנ טָאה טכַאמ-עיצַאּפוקָא עשטייד יד
 ןופ ןרעגָאיצולָאװער עליפ טזָאלעגסױרַא עיצולָאװער רעשיסור

 וליפַא יז ןּבָאה קערַאמ רבח םעד .רעדנעל עלַארטײנ ןיא ןלױּפ
 ןעגנַאפעג ןטלַאהעג םיא ןּבָאה ייז ואו ,הסיפּת ןופ טײרּפַאּב
 ןיא ןרָאפ וצ סַאּפ ַא ןבעגעג םיא ןוא ,עיצַאּפקָא רעד טניז
 ףױא טרַאװעג יײז ןּבָאה םלָאהקָאטש ןיא ,דנַאלסױא ןלָארטייג
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 ןופ טַאר רעשיטעיווָאס רעד סָאוװ ,שינּבױלרעד-עזיירנייא רעשיסור רעד

 ןעניפעג טציא ,טקישעגסױרַא ייז רַאפ טָאה רעטעּברַא ןוא ןטַאדלָאט !
 עשיליופ ערעדנוזַאּב ַא ןדליּב יז ,עליוו טַאקסנישעשזק ןיא עלַא ךיז ייז

 .רעריפנָא רעד זיא קערַאמ רבה רעד רעכלעוו ןופ ,עיצקעס

 !עקנעלעה ,ּבוטש סהאל-לחר ןופ לטניוו ַא ןזָאלּבעג טָאה'ס

 ,עקנעלעה סיוועג ,ָאי --
 ?עקנעלעה עקַאט טכַאמ סָאװ --

 ןצנַאגניא ןעגנַאגעגרעּביא ,טרעסערגרַאֿפ ךיז טָאה לוש יד --

 .רעדניק עוָאלמײה טימ לופ ןיא יז ,ךַארּפש-רעטומ רעד ףיוא

 ,טרעגנוה עשרַאװ ,טיורּב לקיטש ַא רַאפ עשרַאװ ןיא טּברַאטש ןעמ

 ײַּפ ,טכַאמש גנורעקלעפַאּב יד ,סױרַא גנידצלַא ןריפ ןשטייד יד
 ,ךיק ענעגײא ןַא טָאה לֹוש יד .טכעלש יוזַא טשינ ךָאנ ןיא יז
 עמַאמ יד טפיול .טנדרָאעגניא טָאה טעטימָאק.ספליה רעד סָאװ

 טסייר יז ,ךיק רעד רַאפ ןטקודָארּפ ןפַאש וצ געט עצנַאג םורַא
 ןיא טעּברַא רעד ןיא טקנוטעגנײא זיא עקנעלעה ,ןייא ןטלעוו

 .ןסַאלק עטלּפָאט :ןרעלק וצ ךיז ןגעוו טייצ ןייק טשינ טָאה ,לוש

  ָצצנַאג עמַאמ יד ןוא ,לוש רעד ןיא עקנעלעה ןוא עטַאט רעד ר
 .וצנייא ןטעטימָאק יד ןיא ןפיול טימ ןעמונרַאפ ,טיפ יד ףיוא געט

 .ַאֹּב רעגירעגנוה רעד רַאּפ ןכיק עגיליּב יד רַאפ טנַאױװָארּפ ןפַאש
 .טעּברַא רעד ןופ טסַאל רעד רעטנוא עקַאט טלַאפ יז ,גנורעקלעפו

 טשינ לָאמגייק סע טָאה יז טָאװ ,סיפ יד ףיוא ךיז יז טגָאלק סנטצעק

 ,גָאט ךָאנ טרעו סע רעדייא .טכענ עצנַאג טשיִנ טפָאלש ,ןוטעג

 !ךיז ןגעװ ןרעלק וצ טייצ טָאה רעוו רעּבָא .ךַאװ ןיוש יז זיא
 יד טרעלקעג רע טָאה סיוועג .טקנעלעה ,ָאי ,עקנעלעה

 ןעגנודניּברַאֿפ ןפינקוצנָא קירוצ ריא טימ ױזַא יו ,טייצ עצנַאג
 רָאנ ,ןבירשעג עקַאט ייווצ יצ ,לָאמנייא .רעדנעל עלַארטַיינ ךרוד
 טָאה רעוו .טרעהעגפיוא רע טָאה ,ןעמוקַאּב טשינ רעפטנע ןייֵק

 .? ןכַאז עכעלגעזרעפ ףיוא טייצ

 וןּבעל ךעלנעורעּפ ַא ףיוא טייצ טָאה רעוו ,סיוועג

 ןגילפעג ןוא ןעמונעונָא טנעה יד ייּב עדייּב ךיז ןּבָאה ייז

 ,ןסַאג רעגרוּברעטעּפ יד רַײ"
 רעטסנעש רעד ,גנילירפ רעטסנעש רעד .טבלישעג טָאה ןוז יז



 עװקסָאמ | 160
6 

 שי

 סענַאטשַאק יד ,ןעילב רעמייּב יד .עיצולָאװער ןיא רעמוז .רעמוז

 זיא טָאטש יד ,ּפָארַא סטכעילּב עטיור סָאד ךיז ןופ ןיוש ןפרַאװ

 ןייא ןופ .רענעפ עטיור ןוא ןטַאדלָאס ערענָאיצולָאװער טימ לופ

 תושרד ערענָאיצולָאװער עגימַאלּפ ,ערעדנַא יד ףיוא גנולמַאזרַאפ

 ףיוא טּפַאכעגפױרַא ןײלַא עקשָאז ךיז טָאה לָאמַא ,טרעהעג

 גיכלימ ריא ןוא ,ןטַאדלָאס ןופ גנולמַאזרַאֿפ  ףיוא עמרָאפטַאלּפ ַא

 סָאװ ,רָאה ענענעטַאש עריא ,עקטרוק רענרעדעל רעד ןופ ביל

 טסורּב עשלדיימ עקרַאטש ריא ,ןרעיוא יד רעּביא ןלַאפעג ןענעז

 ןוא ןגירשעג "ַארוה, ןּבָאה ןטַאדלָאס יד ןוא ,ןּביוהעג ךיז ןּבָאה

 ..ןביוהעג יז טנעה יד ףיוא

 .ךעלגעמ טרעו סכעלגעממוא ץלַא .עיצולָאװער ןיא רעמוז

 טגנירּפש ןעמ ןוא טזיײרּפש ןעמ .טריפעצ ןרעװ ןצענערג עלַא

 עשהמחלמ ןיא ,ןטָארד עגיכעטש ךרוד םילושכמ ןוא רעגרעּב רעּביא

 ןגָארט ןופ טניו ןיא ,טייצ רעד ןופ טעּפמיא ןיא ,,רעּבירג

 | ,..ךיז
 טשינ ,טשוקעג זלַאה ןלופ ןסייו ריא רע טָאה לָאמנייא

 עקשָאז .ןעמוקעגסורַא גנולמַאזרַאפ ַא ןופ ,ןשרעהַאּב ךיז טנָאקעג

 יד ףיוא ןגָארטעג יז טָאה ןעמ .טדערעג ןטַאדלָאס רַאפ טָאה

 רעּביא ןָאפ עכעלּבייוו עגידעּבעל עגידרעקַאלפ ַא יו טָאה יז .טנעה

 עכעלנעמ ןיא ,רעטרעוו ןופ עטמירַאװעצ ַא ,טרעטַאלּפעג ןעלסקַא יד

 ןעמוקעגסױרַא סַאג רעד ףיוא יז זיא ,סמערָא

 ןיש-ךרעטש רעגיכלימ ַא .עסייו ַא ןעוועג זיא טכַאנ יד

 עגידתומולח ןיא ןעגנַאגעג זיא ןעמ ,טנגערעג טלעוו רעד רעּביא טָאה

 רעטלַארּפעגפױא היא רעטנוא ךיז ןּבָאה ןטסירּב עריא .סנקלָאװ

 יז טָאה ּבייו:םי שימרוטש ַא יװ ,ןבױהעג עקטרוק רענרעדעל

 רעד ןיא ,ןסַאג רעגרוּברעטעּפ יד רעּביא םיא טימ ןגָארטעג ךיז

 ריא ףױא ,רערוּכיש ַא יו ,סָאג ןטימ ןיא רע זיא טכַאנ רעסייוו

 םעד ןיא ּבלַאק ןזָאלרַאפ ַא יו םינּפ ןייז ןוא .ןלַאֿפעג זלַאה
 ,ןּבָארגעגניירַא ךופ-טיוה ןכעלשטנעמ ןעמירַאװ

 ןטסעפ ַא ןּבעגעג םערָא ןקרַאטש ריא טימ םיא טָאה יז

 ןַא לָאמַא טימ ןוא ,טסורּב רעלופ ריא וצ קירד ןשיגרענע

 ,ךיז ןופ ּפוטשּפָא ןשיגרענע
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 ןגידגצפיז ,ןטקושרַאפ ַא ןיא טגָאזעג יז טָאה -- ! עקנעלעה --
 | ,ףורסיוא

 ,טמורבעגרעטנוא ריא רע טָאה -- ,עקנעלעה ,ָאי --
 םּורַא עלייוו ַא ןיא ,ןעגנַאגעג ןגייווש ןיא עֶדייּב יז ןענעז

 :טגָאזעג ןוא טקעטשעגנײרַא ענייז ןיא טנַאה עליק ריא יז טָאה
 | ,בוטש ןיא ריד וצ םײהַא םוק --
 ףיוא טָאה רע .ןסעזעגסיוא טכַאנ עּבלַאה ַא עדייּב ייז ןענעז

 ןוא ,ןעװעג זיא טורּב ץרַאװש .טכָאקעג יט עקנישַאמ רעד
 .ןעמונעגסױרַא רעקוצ עקטרוק רענרעדעל רעד ןופ טָאה עקשָאז

 ?רעקוצ יז טָאה ןענַאװ ןופ --
 | ,ריא ןעגנערּב ןטַאדלָאס יד --
 ףױא רעצכעוטעגנָא יד ןיא עדייּב ךיז ייז ןּבָאה ךָאנרעד

 ןופ ןוא ןטלַאהעג ךיז טנעה יד יײיּב ,טגיילעג רעגעלעג ןייא
 ,טדערעג עיצולָאװער

 .ךיוא ןעקנעלעה ןגעוװ טרָאװ ַא ןלַאפעגנײרַא זיא לָאמנייא
 טָאה יז ,טגיילעגוצ טסורּב סעֶקשָאֹז וצ ּפָאק ןייז טָאה רע

 לו ,ןטלַאהעג טסעפ טסורּב ריא ייּב ּפָאק ןייז טנַאה ריא טימ
 ןדער וצ טרעהעגפיוא טשינ ןוא ,סנרױלרַאפ ַא דניק ַא טלַאה ןעמ
 ריא ןוא טייקסטוג ריא ,טמירעג טייקנייש ריא ; ןעקנעלעה ןגעוו
 ךָאנ רעּבָא יז טָאה יײּברעד .טעּברַא רעד וצ טייקנּבעגרעּביא
 ךענעז יװַא ,טעילוטעג טסורּב ריא וצ  ּפָאק סניקרימ רעקרַאטש
 ...טכַאנ עצנַאג ַא ןצכעוטעגנָא יד ןיא ןגעלעגּפָא ייז

 לד וו ,ריּביס ןופ ןעמוקעג רעדורב רעד זיא ךָאנרעד
 . .רַאפ ַא ןעוועג זיא שַאי רעד .ׁשַאי - ןפורעג םיא טָאה רעטסעווש
 ,ןטנרעלעג ַא ןופ ּפיט ַא ,רעשיטַאמנעלפ ַא ,ןַאמרעננוי רענעפָאלש
 רעד רעּביא קרעו ַא ריביס ןיא ןּבירשעגנָא ,ןלירּב ןגָארטעג
 ןעגנַאנעג ,ןלירּב ןגָארטעג ,רעקלעפ עשיריּביס יד ןופ גנואיײטשטנַא
 ןעוועג רעּבָא זיא טייקליטש יד ;ליטש טדערעג ןוא טרעקיוהעגנייא
 ףיז טוט סע סָאװ ץלַא טכַאמעגטימ .רעייפ ַא רעּביא לַאואו ַא
 םיא טימ סע טָאה ךעלטנגייא זַא ,טגָאז ןוא גרוּברעטעּפ ןיא
 .,קַאילָאּפ ַא רָאנ ,סור ןייק טשינ זיא רע זַא ;ןוט וצ סָאװ טשינרָאג
 - -לךנעלדמערפ ַא ןעוועג טלָאװ רע יו רע טָאה קורדנייא ןַא טכַאמעג

 ,431 ,עוָשסָאמ ,ש8
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 רָאנ טָאה דנַאלסור ןיא ןָא:טייג סָאװ ,סָאד ןוא ,רעגריּב רעש

 רע .דנַאל ןייז ךייש זיא סע ליפיוו ,ןוט וצ םיא טימ ליפ יױזַא

 ןליּפ ןיא םזילַאיצַאס ןעוו ,טייצ רענעי ןופ טמַאטשעג ךָאנ טָאה

 ,גנואיירפַאּב ןוא גנוּבעלפיוא רעשיליוּפ טימ ןדנוּברַאפ ןעוועג זיא

 טדערעג ,טריסערעטניא עיצולָאװער יד םיא טָאה ליפ ױזַא ףיוא ןוא

 קירוצ ךָאנ טעוו יקסדוסליּפ זַא ,ןענָאיגעל ןופ גנואיינַאּב רעד ןגעוו

 יריזינַאגרָא ןוא ןרירטנעצנָאק ףרַאדַאּב ןעמ זַא ;דרעפ ןפיוא ןייז |

 ןעוו ,םוגימ עדעי טיירג ןייז ןלָאז ייז ,ענעגנַאפעג עשיליוּפ יד

 רע .ײמרַא רעשטייד רעד ןיא ןעמוקרָאפ טעװ ךורּבנעמַאװצ רעד
 יו ױזַא רעטסעװש רעד טימ ךיז טגירקעג ןוא ךיז טלדיזעג סָאה

 זיא רעטעטש ,רעגַאל ןגידאנוש םוצ טגנַאלַאּב ןעועג טלָאװ יז

 םענעגייא ןייז טַאהעג טָאה רע .ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ רָאג רע

 ײז ןעמ ףרַאדַאּב ,טגָאזעג טָאה קערַאמ רבה יװ ,ןקַאילָאּפ ןיירק

 ,ןטשרע םע" י:דורּב סעקשָאז ןוא -- ןריטסערַא ןעמעלַא ךעלטנגייא

 לָאמַא טימ ,ןטַאדלָאס עשילױּפ יד טימ טריריּפסנָאק רע לייוו

 .ץעגרע קעװַא ,דַארגָארטעּפ ןופ ןדנואוושרַאפ ןצנַאגניא רע זיא
 ,לָאס עשילױוּפ יד טימ טריריּפסנָאק ןוא טנָארפ םוצ טנעָאנ ואוו

 עמייהעג ןיא ןרָאװעג טקישעג ,יײמרַא רעשיסור רעד ןיא ןטָאד

 .עגעגנַאפעגיסגירק ןופ ןרעגַא?.סנַאיצַארטנעצנָאק ןיא תוחילש

 לָאמַא טימ ןוא דַארגָארטעּפ ןיא ןעמואוושעגפיוא םיצולּפ לָאמַא
 ,ןדנואװשרַאפ ןצנַאגניא

 ןעלגילפ יד ףױא יו טגָאיעג ךיז ןּבָאה ןשינעעשעג יד

 .ןעגנָאהעגפיױוא לימ-טניוו ַא ןופ

 טגלָאּפרַאפ וואורּפ ןשילוי םעד ךָאנ ןענעז סעקיוועשלָאּב יד

 ןעמ ,ןרָאװעג סייה זיא עליוו סַאקטנישעשזק ןיא .ןסַאג יד ףיוא ןרָאװעג

 ,ןטלַאהַאּבסױא ךיז ןּבָאה רעריפ יד ,ןלַאפַאּב לָאמַא יז טװאורּפעג טָאה

 ןּבָאה ןרָאטַאטינַא יד ,טריטסערַא "יטסערק, ןיא ןעמ טָאה ערעדנַא

 ךיז טָאה ןעמ ,ןזײװַאּב גנולמַאזרַאפ ןייק ףיוא טנָאקעג טשינ ךיז
 ךיז ןּבָארגרעטנוא ,ןטיירּפשרַאפ ןטייז ריפ עלַא ףיוא טפרַאדאּב
 ,ןטלַאהַאּבסױא ךיז רעטעּברַא יד ייּב ,ןײרַא סרעלעק יד ןיא
 ,טריפעג רעּבירגרעטנוא יד ןיא ןעמ טָאה סטעּברַא יד ןוא

 ףיוא לביטש.רעטעּברַא םענעטלַאהַאּב ַא ןיא זיא קערַאמ רבח
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 ןופ רע טָאה ןלעפַאּב עגיײז ןסעזעג ןעלזניא יד ןופ םענייא
 .סעקיוועשלָאב עשיליוּפ יד וצ ,עפורג ןייז וצ טקישעגסױרַא ןטרָאד

 ,טסונױא ןיא ,וואורּפ םענעגנולעגמוא ןשיוװָאלינרָאק םייּב
 ןוא ןטַאדלָאט יד ןופ טַאר רעד טָאה ,טכַאמ יד ןּפַאכרַאפ וצ
 ןופ רעריפ יד ,ףליה עשיטסיוועשלָאּב יד ןעמונעגנָא רעטעּברא
 רעטנוא ךיז ןּבָאה ןטַאגעלעד עגידלקַאװ יד ,טיײרפַאב עמרוט
 טייז רעשיטסיװעשלָאּב רעד ףױא ןלטרעגעג יד רַאפ ארומ רעד
 .לָאס יד ןופ טַאר ןיא ןּבָאה סעקיועשלָאּב יד .ןפרָאװעגרעגיױט
 ,טנָארפ ןרַפּפ  המיא יד ,ןעמוקַאּב טייהרעמ ַא רעטעּברַא ןוא ןטָאד
 ןעייר יד ןצלָאמשעצ ןּבָאה ,םולש ןגיזלַאצ ַא ןופ שטנואו רעד
 ,רעטעּברַא יד .ןועגָאיצולָאװער-לַאיצַאס עגיטסולג:חמהלמ יד ןוּפ
 57 וצ ןענַאטשעגוצ רעמ ץלַא גָאט ַא טָאװ ןענעז ,ןטַאדלָאס יד
 "7 רָאנ זַא ,רעכיז ןרָאװעג ןסָאמ יד ייּב זיא'ס ,סעקיוועשלָאּב
 ,תמתלמ יז ,"גנַאלש, יד דנַאטשמיא ןענעז ןיילא סעקיוועשלָאּב
 ןעמַאוצ ריא טימ ןוא ,ןקיטשרעד וצ ,זלַאה ןרעּביא טגיל סָאװ
 סָאװ ,טכַאמ עשילטרענעג יד ןוא ןטָאיױטַאּפ שגיטסולג-המחלמ עלַא
 | ,ןפרַאװפורַא קירוצ טנעה יד ףיוט ןטייק עשירעצ יד לי

 זיא .רע . ןסַאמ יד יב ןלַאפעג זיא טעטירָאטױא סיקסנערעק = =
 םיקסנערעק ןוא .דלעה ןשירעטעררַאפ ַא רַאפ ןרָאװעג ןגירשרַאּפ
 רעד ןעוועג זיא טנָארּפ רענַאיצילַאפ ןפיוא טקאטַא ענעגנולעגמוא
 ,גרוּברעטעּפ ףיוא ; גנַאג םענעגנולעגמוא סווָאלינרָאק ןופ ביײהנָא
 .ןשיטסיװעשלָאב ןרַאפ גרוברעטעּפ ףייר טכַאמעג טָאה דנע יד
 וו יא .רעקרעּביא

 ןופ סױרַא ;,רעריפ טשיטסיװעשלָא אב יד ןענעז לָאמטסגעד
 עמייר יד רַאפ רעליימ יד טנפעעגפיוא ןוא ןשינעטלעהַאּב ערעייז
 - | .םיוּב ןרענָאיצולָאװער םנופ ןלַאמעג יז זיא סָאװ ,טכורפ

 יא טַאטשנָארק ןופ ,גיטרַאפ ןעוװעג זיא גרוּברעטעפ {
 ןפיוא ןטַאמרַאה יד טימ טלעטשעג ךיז ןוא רעציירק ַא ןעגנַאגעגּפָא
 | 0 - !  .ץאלַאּפ-רעטגײה

 . .עװקסָאמ רַאפ ךיז ןעמ טָאה ןקָארשעג | |
 עטשירָאטַאטיגַא עװקסָאמ ןַײק טקישעגרעּבירַא ןעמ טָאה

 ,ןסורעג טציא יז טָאה ןעמ יװ רעדָא ,עקשָאז עטרבח .ןטפערע
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 טשינ "עקשָאז, טרָאװ סָאד טָאה ןעמ לייו) עיפָאס עטרבח
 עשיטַאדלָאס ףיוא רעלֹוּפָאּפ רעייז ןעוועג זיא ,(ןדערטױרַא טנָאקעג
 | ,ןעגניטימ

 ףיוא גידנעטש יז טָאה ,ןירעגדער עשירָאטַאטיגַא עטוג ַא --
 קערַאמ רבח יז טָאה ,טכַאמעג קורדנייא ןַא ןעגניטימ, עשיטַאדלָאס
 זיא ריא טימ ,טרידנעמָשקער עװקסָאמ ןייק שינעטלעהַאּב ןייז ןופ
 יי .ןיקרימ רבח ןרָאפעגטימ

 ןשירָאטַאנרעבוג, ןיא 2845 ױזַא טיירדעג ךיז טָאה רע
 ,ןכָארקעגּפױרַא ךַאד-רעשַאעט ןפױא ךעלדנע זיא רע זיּב ,"זיוה
 רענרעדעל סעקשָאז ןיא ,ןגרָאמ ןעיורג םניא טציא טגיל רע ואװ
 52 םעדיוּב ַא ןופ ךָאלירעטסנעפ ַא ןיא ,טלקיוועגנייא עקטרוק
 .דרעפ ענעזנָארּב עוויטאמ יד רעטניה טלעטשרַאפ ,רעוועג-ןישַאמ ַא

 יד ףיוא ךָאל םענעטלַאהַאּב ןייז ןופ טקוק רע ןעוו ןוא
 סָאװ ,סרעלדָא ענעדלָאג עגיפעק-זיוצ עשירַאצ ענעכָאטשעגפיױא
 ,םיא ךיז טכַאד ,ןציּפש.םרוט יד ףיוא סיֹורַא למערק ןופ ןעילפ
 ןענעז ןסקיּב ענייז ןופ ןרער יד .דגַאי ףױא סע טייג רע זַא
 ןייז םיא טרעװ סע ןוא ,סרעלדָא עשירַקצ יד ףיוא טליצעגנָא
 / / .ףעלדנעטשרַאפמוא לָאמַא טימ גנורעדנואוורַאפ עצנַאג

 המחלמ רעד ןופ טייצ עצנַאג יד טָאה סָאװ ,ןיקרימ ,רע
 ,ןוטעגנָא טָאה סקיּב יד סָאװ ,תוברוח עגיטולּב יד ןגעג טפמעקעג
 ןייז זיא סָאװ ,רע .ריא ןבענ ןײלַא ףוס.לכףוס ךיז טניפעג
 ,טסורּב ןייז וצ רעטציא יז טעילוט ,ריא ןופ ןפָאלטנַא ןּבעל ץנַאג
 ,זיירק-ףושיּכ ַא ןיא ןרָאװעג ןעגנַאפעג טלָאװ רע יוװ ,רָאּפ םיא טמוק
 ןוא - ןטײרסױרַא ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה רע ןכלעװ ןופ
 ןייז רַאפ םעט ַא בעל גיטציא ןייז רַאפ ץוריּת ַא טכוז רע
 ןפיא ךיז ןעניפעג ןייז רַאפ שינדנעטשרַאפ ַא ,ןעוט גיטציא
 - /  .טָאטשטּפױה רעשירַאצ רעד ןופ ךַאדירעטַאעט

 :ךיז טגָאז רע סָאװ ,םעד טימ סע טרעפטנערַאפ רע ןוא
 . ןוא .גיז ןטצעל םעד רַאפ המחלמ עטצעל יד זיא סע -

 טצעל םעד ךרוד ןרעװ טזײלעגסױא רָאנ ןענָאק דיי ,רימ
 .עטצעל יד ןענעז רימ לייוו ,גיז

 יי
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 ןילפיצסיד עיינ יד
 .שיסור ןופ דלעה םעד ןופ רוגיפ ענעזנָארּב עגיטכעמ יד

 ןטכידעג םניא ןרָאװעג ןעקנורטרַאפ זיא ,וועלעּבָאקס ,גירק ןשיקרעט
 עסירג יד רעטנוא ןסױרד ןיא ןגעלעג ןיא סָאװ ,לּפענ ןטכייפ
 ךָאד .טעניּבַאק סרָאטַאנרעבוג-לַארענעג רעווקסָאמ ןופ רעטסנעפ
 ןרָאװעג ןטכױלַאּב טייצ-וצ.טייצ ןופ זיא יז ,טליפעג יז ןעמ טָאה
 עניילק ןופ ןסָאש יד ייּב ןדנוצעגנָא ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןרעייפ ךרוד
 טייװ טשינ טלעטשענפיױא ןּבָאה "?עסייו, יד סָאװ ,ןטָאימעלוּפ
 ,ץַאלּפ-װעלעּבַאקס ןופ

 ,דרעווש ענעגיוצעגסיוא עמורק יד ןטכױלַאּב ןּבָאה ןרעייפ יד
 .עג טָאה דרעװש יד .טנַאה ןייז ןיא טלַאה לַארענעג רעד סָאװ
 .טעניּבַאק םנופ רעטסנעפ יד ןיא קסַאילּב ןכעלמייהמוא ןַא ןפרָאװ
 וװָאקשיר רבח .ןסָאש יד ןטײלנַאּב ,ןרעגַארג יװ ,סָאכע עּפמעט'
 / םייּב לרער-ןָאפעלעט ןטימ שיט ןייז ייּב רעגידלודעגמוא ןַא טציז
 ךיז ןטייקכעלנעמ ןוא ןעלטימ עלַא טימ טוװאויּפ ,רעיוא ןוא ליומ
 רעּבָא ןָאק רע .דַארגָארטעּפ טימ ,"רטנעצ ,, ןטימ ןדניּברַאפ וצ
 עטיוט ַא זיא לרערד-ןָאפעלעט סָאד ,ןעמוקַאּב טשינ גנודניּברַאפ ןייק
 ןופ ןטלָאשעג ךיז טָאה רע סָאװ ,ןפלָאהעג טשינ טָאה סע .ילּכ
 זיא ןָאפעלעט רעד - ,תוללק עטסרעטיּב יד טימ טייצוצ-טייצ
 ,ֿבױט ןוא םוטש

 / ערעזנוא ןּבירטרַאפ ןּבָאה סרעקנוי יד זַא ,סיוא-טעז סע -|
 ןפורעגנָא ךיז טָאה - ,עיטאטס עשיּפַארגעלעט יד טצעזַאב ןוא
 גידנקוק טשינ ,זיא רעכלעוו ,םינּפ ןטשטיינקעצ ןטימ רבח רעד
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 -ערָאעט ַא ןביירש טימ ןעמוגרַאפ ןעוועג ,עכָאטַאמוס רעד ףיוא
 ,גנוטייצ-ײטרַאּפ רעד רַאפ לקיטרַא ןשיש

 ,ןטסָאק טשינ לָאז סע סָאװ זַא ,טגָאזעג יז ּבָאה ךיא --
 ,עיצַאטס עשיפַארגעלעט יד ןטלַאהנָא ןעמ לָאז ןעלטימ עלַא טימ
 ןיא ןטלַאה רימ ואװ ןסיװ ךָאד ןומ רימ .שירָאזיװָארּפ שטָאכ
 ,רעטרעוו ןגיּפשעג ווָאקשיר רבח טָאה - ,טלעוו רעד

 ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ,ןייג סע טעװ -- ןעגנַאגעג טשינ זיא --
 זיא רע .ןטלעז רעייז טדער סָאװ ,רעציזרָאפ רעשרענלעז רעד
 ףיוא ןעגנַאהעג זיא סָאװ ,ןָאפעלעט-דלעפ ןעמייהעג םוצ ןעגנַאגעגוצ
 ןעמ סָאװ ,ןטסָאּפ ַא טימ ןדנוּברַאפ ןעװעג זיא ןוא טנַאװ רעד
 ןופ טייװ טשינ ,ּבוטש רעטַאוװירּפ א ןיא טלעטשעגנײרַא טָאה
 ..,טנערפעג טָאה רע ,עיצַאטס-ןָאפעלעט רעד

 ןופ ןעמ טָאה -- ,ןזיװַאּב טשינ ךיז ןּבָאה ערעזנוא ,ןייג --
 ,טרעמטנעעגּפָא טייז רעטייווצ רעד

 ןופ ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ ןענעז ערעזנוא זַא ,סע טסייה --
 ,ןפערט טוואווּפעג ןעמ טָאה - ? ?עסייוו , יד

 ןעמוק טזומעג ןיוש ךָאד טָאה טנעמָאמ ןגיטציא םעד ןיא --
 וָאקשיר רבח רעד טדערעג טָאה -- ,טירש ןדנעדײשטנַא ןַא וצ
 ,ןטרָאד ןופ ןּבָאה רימ סָאװ ,סעינ עטצעל יד - ,ךיז רַאּפ יו
 זַא ,דַארגָארטעּפ ןופ טכַארּבעג טָאה רבת רעד סָאװ ,זיא
 ןיא .ענישטַאג טזָאלרַאפ ןּבָאה ןקַאזָאק סװָאנסַארק טימ יקסנערעק
 ןסױטשנָא טזומעג ןיוש ךיז ךָאד ייז ןּבָאה טנעמָאמ ןגיטציא םעד
 זיא סע יצ ,ןסיו ךָאד ןזומ רימ ,"ןטסידרַאװג עטיור, יד ןָא
 רבה ןענגנלעג זיא סע ּבױא ,סױטשנעמַאװצ ַא וצ ןעמוקעג
 .טײז רעזנוא ףיוא ןקַאזָאק סוװָאנסַארק ןעניוועג וצ ןיקצָארט

 סעּפע ָאד ןומ רימ ,ןטרָאד ןפלעה ךייא טעװ סָאװ -
 ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,ןַאמ רעד ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ,ןדיישטנא
 ןופ םינּפ ןייז גידנעמענקעװַא טשינ ,לקיטרַא םעד ןּביירש ןיא
 סע - .טפיטשיילּב ַא טימ ןּבירשעג טָאה רע עכלעוו ףיוא ,ינק יד
 .ןעמענוצנייא עקַאט זנוא טסנרע ןעניימ ?עסייוו , יד זַא ,סיואטעז
 | ןרעייפ יד טעז

 .סניפ רעד ןיא ןדנוצעגנָא רעטציא ךיז טָאה ךעלקריוו ןוע
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 ןטכױלַאּב ןיא רעייפ ןניזָאדמעד ןופ .רעייפ קיטש סיורג ַא רעט
 עסױרג סָאד ךיוא רָאנ ,דרעװש יד זיולּב רָאנ טשינ ןרָאװעג
 ,וועלעּבָאקס לַארענעג רעד טציז סע ןכלעוו ףיוא -- ,דרעפ ענעזנָארּב

 רעוו טָאה -- ,זנוא וצ דיז ןרעטנעגרעד ייז זַא ,טיוא-טעז סע --
 ,טגָאזעג

 ןגירשעגסוא טָאה -!ןציז וצ טנעה עטניילרַאפ טימ --
 ! ןגעגטנַא ןייג יז ןפרַאד רימ -- ,ןַאמרעגנוי ַא

 יז טימ רשפא ?סָאװ טימ ןסיו טלָאװעג טלָאװ ךיא -
 טשינ ןּבָאה רימ -- ,טרעפטגעעגּפָא ווָאקשיר םיא טָאה -- ? ןטסיופ
 עירעליטרַא רעזנוא טימ זיא ּוָאנרימס רבח ,טַאמרַאה ןייא ןייק
 רַאפ ןסקיּב גונעג לָאמוצ טשינ ןּבָאה רימ ,ןעמוקעגקירוצ טשינ
 .ןענָאַאר ערעזנוא ןופ ןטינשעגּפָא ןענעז רימ .ןטַאדלָאס עלַא
 .כרוד ךיז טנָאקעג טשינ רעריּפשכָאנ ןייא ןייק טָאה גָאט ןצנַאג ַא
 עטרג ַא ןוטעג ןבָאה רימ ."ןלורטַאּפ עסייװ, יד ךרוד ןסייר
 .לַארעגעג ַא ןפורעגסױרַא טשינ דלַאּב ןּבָאה רימ סָאװ ,טײקשירַאנ
 ןטַאדלָאס יד ,ןקירּבַאפ יד ןיא ןטעּברַא רעטעּברַא יד ,קיירטש
 יד וליפַא ,סעמרַאזַאק יד ןיא ךיז ןטלַאהַאּב ,לַארטיײנ ןענעז
 .ָאטיױא ןטנּפָאװַאּב ןייא ןייק ,טשינ ךיוא ןעמ טעז "רעקסניווד,
 רעזעג ערעייא רַאפ ! ןגעגטנַא ןייג ריא טעװ סָאװ טימ ,ליּבָאמ
 4 ןקערשרעד ךיז יז ןלעוו

 םעד ןּבעגּפָא יז רשפא !ןוט רימ ןלָאז ןעד סָאװ רָאנ --
 ןטוג ןטימ רשפא ?טנעה ענעגיא יד טימ זיוה סרָאטַאנרעּבוג
 / צג רעצימע טָאה --? "עסייוו, יד ןופ ןטכעשסיוא ןזָאל ךיז ןליוו
 ןופ ןעלקניו עטגטָאשרַאפ ענעטכױלַאּב-ּבלַאה יד ןיא טמערוטש
 י י יי ,טעניּבַאק ןסיורג

 .ןייג ןענָאיַאר יד ןיא ןוא ןעמענ ןעמ ףרַאד ןסקיּב -
 7 ,ןריפ סרעקנוי יד טימ טכעפעג סָאד ןעמ ףרַאד ןטרָאד

 ןעצ טימ טלגנירעגמורַא ןענעז רימ זַא ,ןייג וטסעװ ואוו --
 .טַאדלָאס ַא ןגירשעג טָאה -- ! ? ןלורטַאּפ עסייוו

 טכַאמעג ליטש ןעמעלַא טָאה -- ,ןעניוועג רימ ןוומ טייצ --
 !הצסױרַא ןנַאװ טשינ ןלעוװ יז -- ,ווָאקשיר רבח טרָאװ ןייז טימ
 ךלָאז רימ זַא ,ןריצָאװָארּפ זנוא ןליוו יז .,גירק-רעגריּב ַא ןפור
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 :רעבוג ןיא ןסײרוצניירַא ךיז ץוריּת ַא ןּבָאה וצ ידּכ ,ןעמוקסױרַא
 רימ ,טייהנגעלעג יד ןּבעג טשינ יײז ןרָאט רימ .זיוה סרָאטַאג
 ; טליוו ריא סָאװ ןגעוו ןעלדנַאהרעטנוא וצ ןּבייהגָא יײז טימ ןוומ
 ןעז ןזומ רימ .טעטימָאק םענײמעגלַא ןַא ןגעו וליפַא ,םולש ןגעוו
 ערעייז ןיא יירעגירק ַא ןפורסױרַא ,ןטלַאּפש וצ טייקגינייא רעייז
 יימ ןפרַאד סעיציּבמַא ערענָאיגולָאװער .יד ףיוא .ןעייר ענעגייא
 ףימ ןפרַאד "ןרעסע, יד ףיױא ,סעקיוועשנעמ יד ףיױא ,ןגָאלש
 עגיצנייא יד ,ןסייר ּפעק יד ייּב ןטרָאד ךיז ייז ןלָאז ןוא ,ןקריוו
 ןטלַאהסיוא ןזומ רימ ,ןריצָאװָארּפ ןזָאל :עעינ ךיז ןרָאט רימ -- ךַאז
 .ןליוו יז ןעוו טשינ ,ןלעװ ןלעװ רימ ןעוו ,ףמַאק םעד ןעמעננָא ןוא
 הייד ,טיירב םעד וצ ןייז ןלעו רימ ןעוו

 ןרָאש ַא טימ ,ןבעגעג ףױא-םַאלפ ַא טָאה לָאמַאטימ רָאנ
 ןַא טימ ךיז טלָאװ ףױרש עטזָאלעגסױרַא ןַא יו  ,גיטייצנייא
 ןַא ןופ .טיירדעג ןטמול רעד ןיא טייקדניוושעג רעטרעהרעדמוא
 עדנלַאפ ןופ ןרֶעפמילְק ַא טרעהרעד ךיז טָאה שזַאטע ןטשרעּבױא
 ,ןּביוש

 םעד ןגָאװ טשינ ןלעװ ַײז יװ ,ןעזעג ריא טָאה טָא -
 -  .טכַאלעג רעצימע טָאה -- ! ןפורוצסױרַא גירק-רעגריב-

 ןלעװ ייז .ןגָאװ טשינ ןלעוו ייז זַא ,ךייא גָאז ךיא ןוא -
 ןלעװ זיוה סרָאטַאנרעּבוג םעד ןעמענ ןעמוק רָאג ,ןסיש ןוא ןסיש
 .עגינייז סָאד ףױא ןענַאטשַאּב וװָאקשיר רבח זיא -- ,טשינ יײיז

 רעד ןיא טָאוַא-טמוק .רעכיזמוא טרעװ לָאז רעד ,םירבח --
 ,טנָאמרעד רעצימע טָאה -- ,רעדיג

 ןעמוקענפָארַא ןענעז "טעטימָאק-ריפסיוא , ןטימ ווָאקשיר זַא
 ,ןגידייל ַא טעמּכ ןפָארטעגנָא םיא ייז ןּבָאה ,לַאז-לַאּב ןמיורג ןיא
 טלָאװ סע יװ ,עגיטליגכיילג ןסעזעג ןענעז ןטַאדלָאס ענלענייא
 ןופ "קָאטַאיּפיקע ןעקנורטעג ןוא ,טלדנַאהעג יײז ןגעוו טשינ ךיז
 ,ךיק ןופ טכַארּבעג ךיז ןּבָאה ייז סָאװ ,עלעסעק ןגידתופתושב א
 ןסקיּב יד טימ ,"עידרַאװג רעטיור, רעד ןופ רעטעּברַא עכעלמע
 ןגױא יד טימ ,טעטיזעװרענ ַא ןזיװעגסױרַא ןּבָאה ,טנעה יד ןיא
 ןוא םיִלֹודְג עגיזנעמוקּפָארַא יד ףיו טקוקעגמוא ךיז ייז ןּבָאװ



 169 | שא טולש
 א יי -+  .יסאֿפַאװ : נא 56 ר ,, 60

 ץומ ןכָארקעגסױרַא ןענעז שרעדנַא ךָאנ ,ייז ןופ טרשוװרעד סעפש

 טשיג טכעג רָאּפ 8 ןופ עדימ ןגעלעג ןענעז יז ואוו ,רעכעל יד

 רעדגא יד טימ ןוָאקשיר ןעלגניוופמורַא ןבױהעגנָא ןוא ,ןפאלש

 | ,םירב
 ערעדנַא ןענעז ןקָאטש עטשרעביוא יד ןומ ןוא ףיוח ןופ ךיוג

 ףהא טפור ןעפ זא ,טניימעג ןבקה ייז מיל וצ ןעמוקפג

 6 טעדגערעג ןקילב יז טימ ךיז ןֹּבָאה עלַא ןוא ,"טגָאװערט,

 . ףוט ןסײה סעפש לָאז רע זַא ,ןווָאקשיר
 ,סנטָאש עגלצנייא יד ףױא טקוקעגמוא ךיז טָאה וװָאקשיר

  :טפערֿפעג גירעזייה ןֹוא ,םיא םורָא טיירדעג ךיז ןּבָאה סָאװ

 | | ? סָאװ = ,ונ --
 טעטע ְךָאד ןוומ ריב ! רּפה ,ןייז טשינ ךָאד ןָאק ױזַא -

 | ! ןוט
 ץרוק וישקשלד טָאה -- ,ןופ טשינרָאג ןעמ ףרַאד .גיפיולרָאפ -- |

 ,טרעפטנעעגּפָא

 ? ןעמוק ןלעװ ייז ןעוו ןוא --

 םרעפסנעעגּפָא וָאקשיר טָעה - ,ןעמוק טשינ ןלעוו יז --

 'ו ,טייקרעכיז טימ
 ןיא ָאד .רעפייוו עסורג א ןסעזעג ןעגעז שיט ַא ײּב

 שיטנעגילעטניא ריא טימ  פרָאלַאמיא עטרבח יד ןעװעג

 .ָאיצולַאװער שימוטש ריא טשינ סָאװ ,םינּפ שיטַארקָאטסירַא
 ןענעז ןיייףױא טכענ ייוצ ןיוש ריא טשינ ןוא ןּכעל רענ

 .נעילימַאּפ עשימייה יד ריא ןופ ןשעלוצסוא דנַאטשמיא ןעוועג

 ָעימָאס עטרבה יד ןסעזעג ןענעז ריא ןּבענ .טייקגיאור עגיד

 ,םָאק ןפױא לכיט שירעיוטיטיור א טימ עסקיש עשיפרָאד ַא ןוא
 ךיז טָאה יז .ױה סרָאטַאנרעגוג ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז טָאה יז
 טעּברַאעג סעפע ןּבָאה ןעיױרפ יד .ףיק רעד ייּב טכַאמעג ךעלצונ
 .טבַאװ ַא ןופ טכיל ןשירטקעלע ןגידנלַאפּפָארַא םעד ןופ ןייש םייּב
 .לטייש-ץרַאװש רעטמעקרַאּפ טַאלג סעװָאליַאמזיא עטרבח  ,ּפמָאל
 -ניא ןַא טכַאמעג טָאה ןעױרפ עפורג רעד ןיא ּפָאק רעגיד

 ןיא ןוטרַאפ טגוא ןיא ןסעעג טלָאװ שילימַאט ַא יװ ,קורד

 ,טעברא רעפעלזיוה
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 ןטַאדלָאס זַא ,ןעזעג ןוא ןעמוקעגוצ זיא ווָאקשיר רבח
 .טימ עװָאליַאמיא עטרבה .טנעװ יד ןופ דייז עטיױר ןטייר
 ןצרַאװש טימ דיײז רעקיטש יד ףיוא ןָא סעּפע ןּביירש "ןעיפָאט;
 { ,טניט

 ,װָאקשיר רבה טרעדנואוורַאפ טנערפ - ?סָאד זיא סָאװ --

 ,ךייא ןיא ןייז העוט טשינ ךיז ןלָאז ייז זַא ,זיא סָאד --
 עטרבה יד טרעפטנעענּפָא טָאה - ןעמוק ןלעװ יז ןעװ
 זיא סע ןכלעוו ףיוא ,דנַאּב ןטיור ַא ןעמונעג טָאה יז .עװָאלַאמזיא
 ןוא ,"טעטימָאק-סגירק רערעגָאיצולָאװער , ןּבירשעגנָא ןענַאטשעג
 ,לּברַא סווָאקשיר רבח םעד טימרעד ןדנוּבעגמורַא

 טָאה -- ,ךעריפנָא רבח ,ןענעקרעד ךייא ייז ןלעוו טציא -!
 .שינערעהוצנָא רענידנכעטש ַא ןָא טשינ ,עטרבח .יד טגָאזעג

 .,טלכיימשעג ווָאקשיר רבח טָאה -- ,גיטכיר --
 ,טַאדלָאס רעגנוי ַא יו ,טקרעמַאּב רע טָאה שיט קע םייּב

 רַאפ זױה סרָאטַאנרעּבג ןיא טסואוַאּב ןעועג זיא סָאװ
 טציז ,ןלָאמ טנָאקעג טָאה רע לייוו ,רעּבײרש-ןטנַארעּפסנַארט ַא
 סָאװ ,םעד טימ ןוטרָאּפ רעייז זיא ןוא רעּבייװ יד ןופ טקורעגּפָא
 רעסיורג ַא ףיוא גנוזָאל ַא רעטרעוו עטקָאטעג טימ סיוא-טלָאמ רע
 .עטכַאלּפ רעטיור

 רבה ,סיוא טציא ריא טּביירש גנוזָאל .ַארַאפ סָאװ ןוא --
 ; ,טַאדלָאס ןקשטיגנוי םעד טגערפעג ווָאקשיר טָאה -- ?וָאנַאװיא

 םעד ןויועג טַאדלָאס רעד טָאה - ,רבח ,טועל טָא-- |
 .טכַאמעג גיטרַאפ סָאוװ-רָאנ טשרע טָאה רע סָאװ ,טנַארעּפסנַארט

 :ןּבירשעגנָא ןענַאטשעג זיא סנדייז ןטױר קיטש ַא ףיוא
 רעד זיא ייּברעד ,"ןצַאלַאּפ יד - המחלמ ,ךעלּביטש יד -- םולשע

 / .עױַאטנַאפ סרענלעז םנופ רעדליּב טימ טרירטסוליא ןעוועג גנוזָאל
 טצי לעװש ןפױא ֹואו ,עקזיה עשרעיופ ַא -- טייז ןייא ןוּפ
 רעשלצירּפ רעגידנענערּב ַא -- טייז רעטייווצ רעד ןופ ,רעיופ ַא גיאור

 ,ףיוה
 +ןעמונעג סָאד ריא טָאה ןענַאװ ןופ --
 ?טוג טשינ ,םירבח ןופ טרעהעג =
 ,טגארעּפסנַארט רעייא טלַאהַאּב .טוג רעייז ,טרעקרַאפ ,ןיינ ,ןיינ--
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 ןָאק ןעמ סָאװ ,טעּברַא עכעלצונ עגיצנייא יד טוט ריא ,רבח
 ,,רענלעז םעד טמירעג ווָאקשיר טָאה -- ,ןוט טציא

 יד ןלַאמעג ,ץַאלּפ ןטיור ןפיוא ,ןסיורד ןיא ןענעז לייוורעד-
 /  ,יגירק-רעגריּב ןופ תונּברק עטשרע

 עשיטסיװעשלָאּב עּפורג ַא ןעוועג ןענעז "רעקסניווד ,, יד ;
 טריטסערַא ןטייצ סיקסנערעק ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןטַאדלָאס
 ךרוד יז ןּבָאה ָאד .עװקסָאמ ןייק טכַארּבעג ןוא טנָארפ ןפיוא
 טַארןטַאדלָאס ןופ ץנעוורעטניא רעד ךרוד ןוא קיירטש-רעגנוה ַא
 ךיז ייז ןּבָאה טציא .עמרוט רעקריטוּב רעד ןופ טיירפַאב ךיז
 ,עמרַאזַאק רעייז ןופ ,קרַאטש טרעדנוה יירד ןַאמ ַא ,טזָאלעג
 .סגירק ןרענָאיצולַאװער םעד ףליח וצ ,טנַאה ןיא רעװעג ןטימ
 ײז ןענעז ץַאלּפ ןטױר ןפיוא .,זיוה סרָאטַאנרעּבוג ןיא טעטימָאק
 ןעגעז סָאװ ,ןעגנולײטּפָא עשרעקנוי ןופ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא
 .טנַאװ רעלמערק רעד ןופ ךעלמערוט ןעצ יד ןיא ןטלַאהַאּב ןעוועג
 ןופ ןסיש וצ ייז ףױא ןּביֹוהעגנָא ןּבָאה ןריציפָא ?עסייוו, יד
 יוצסױא ךיז ואװ טַאהעג טשינ ןּבָאה ןטַאדלָאס יד ,ןטייז עלַא
 ןפיוא ןּבילבעגרעּביא ןענעז רעגילטנעצ ,ןליוק יד ןופ ןטלַאהַאּב
 עגירעּביא יד ,טנַאװ רעלמערק רעד ןופ רעױמ ןרעטנוא טרָא
 ,סעצײלּפ יד ףיוא םירבה עטעדנואוורַאפ ערעייז טּפַאכעג ןּבָאה
 ןכָאטשעצ זיא רעכלעוו ,וָאנָארּפַאס רידנַאמָאק רעייז ךיוא ןוא
 יד ןיא ןסקיּב יד טימ ןוא ןקיטש "עסייװ, יד ןופ ןרָאװעג
 ןלורטַאּפ *עסייוו, יד ךרוד געוו ןגיטולּב ַא ןגָאלשעגכרוד ךיז טנעה

 | ,זיוה סרָאטַאנרעּבוג ןיא ,ץַאלפ-װעלעּבַאקס םוצ
 ןּבױהעגנָא ןטַאדלָאס ענענורטנַא יד ןּבָאה עטלפייווצרַאפ

 .זיוה סרָאטַאנרעּבוג ןופ רעיוט ןיא ןסקיּב ערעייז טימ ןּפַאלק וצ
 עסייוו ,ןקַאזָאק ןענעז סָאד זַא ,טנימעג ןעמ טָאה ןענירעד
 / ..ףזָאלגײרַא יײז טלָאװעג טשינ ןוא ,ןטסידרַאוװג

 עסיײװ, זַא ,וָאקשיר רבח םעד טגָאזעגנָא טָאװ ןעמ זַא!

 ןעמענ ןױש ןעמ טמוק סָאד זַא ,רעױט ןיא ןּפַאלק "ןקַאזַאק
 יז ןּבױהעגנָא רע טָאה -- ?טעטימָאק-סגירק ןרענָאוצולָאװער, םעד
 . י | / ,ןכַאלוצסיױא

 סָאד ײז ןלעװ יװ ?ןעמרַאדנַאשז ,ןקַאזָאק ַארַאפ סָאװ -
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 - !ןעמוק וצ ןָאטּבײה ןעמ !ַארוה .ערעזנוא ןענעז סָאד ?ןגַאװ
 ןענעפע ןיילַא ּפָארַא זיא ןוא ךיירפ טימ ןגירשעגסיוא רע טָאה
 ."רעקסניווד , יד רַאּפ רעיוט םעד

 עטעדנואוורַאפ ערעייז טּפעלשעגנײרַא ןּבָאה "רעקסניווד , יד
 .סיוא געוו ןפיוא ןענעז עליפ עכלעוו ןופ ,סעציילּפ יד ףיוא םירבח
 ,ןשיט יד ףיוא טגיילעגסיוא ייז ןוא ןיירַא לַאז ןטיורג ןיא ,ןעגנַאגעג

 גנוגערפיוא ןופ םערוטש םעד ןלעטשרָאפ טשינ ךיז ןָאק ןעמ = |
 םייּב ןפורעגסױרַא טָאה סע סָאװ ,טסול-ספמַאק רעטלפייווצרַאפ ןוא
 .רַאפ ןטשרע ןופ קילּבנָא רעד זה סרָאטַאנרעּבג ןיא םלוע
 עקטשָאז ,עװָאליַאמזיא עטרבח ,רעּביײװ יד ,טולּב ןשרענלעז סענעסָאג
 ,"רעטסעווש , ןיא טלדנַאװרַאפ דלַאּב ךיז ןּבָאה ,ערעדנַא יד ןוא
 רעד ןופ טּפעלשעג ,ןשוַאדנַאּב ןגָארקעג ואוו-ץעגרע ןופ טָאה ןעמ
 רעשרענלעז א ןענופעג ךיז טָאה סע .רעסַאװ טכָאקעג ךיק
 ײז טָאה ןעמ .עטעדנואוורַאפ יד ןדנוּברַאפ טָאה סָאװ ,רעשדלעפ
 ןעמ סָאװ ,רעמיצ רעדנוזַאּב ַא ןיא ןגָאוטעגקעװַא דלַאּב ךיוא
 ןּבילגעגרעּביא ,לַאטיּפסָאה ןימ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיג ףיוא טָאח
 רידנַאמָאק רעד ןוא ענעגנַאגעגסױא יד ןענעז ןשיט יד ףיוא ןגיל
 .כרוד ַא יו ,רענעכָאטשעצ ַא ,ווָאנָארּפַאס רבח ,"רעקסניווד , יד ןופ
 .רַאפ ענייז טימ ןגעלעג זיא רע ,קַאז רעטליופעגנָא רעטרעכעלעג
 / .שיט ַא רעּביא ןגיוצעגסיוא לוויטש עטגיטולּב

 ןעלמַאז וצ ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה זיוה ןסױרג ןצנַאג םנופ
 ,ןטנעגילעטניא ;ןטסידרַאװג עטיור ,רעטעּברַא ,ןטַאדלָאס לַאז ןיא
 ןעגעז ןוא ןטעטימָאק ענעדישרַאפ וצ ןעגנַאלַאּב סָאװ ,םירבח
 ,ןקָאטש עטשרעּביוא יד ןיא ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ןעמונרַאפ ןעוועג
 רעליטש ַא ,םערוטש ַא טלמַאזעג ךיז טָאה רעמינּפ עלַא ףוא
 ןשרענלעז םענעסָאגרַאפ ןופ קילּבנָא רעד .םערוטש רעגידנעיירש
 יד טימ שטָאכ ,טרָא ןפיוא דלַאּב המקנ טרעדָאפעג טָאה טולּב
 ,טכַאלש ןיא ןפרַאװ וצ ךיז ןטסורּב עזיולּב

 יד טימ ןעלקניוו יד ןיא ןענַאטשעג ןענעז ןטַאדלָאס יד
 יד ,ץרַאװש ןעוועג ןענעז רעמינפ ערעייז .טנעה יד ןיא ןסקיּב
 = ןװָאקשיר ףיוא טקוקעג ,ןגיוושעג ןּבָאה עלַא ,טמירקרַאפ רעליימ

 ,טרַאװעג ןוא
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 .טגַאוװ ַא רעטנוא רעכיילּב ַא ןענַאטשעג רעּבָא ןיא ווָאקשיר
 .ןגיוושעג ןוא - טנעה עצרוק יד ןופ לגענ יד ךיז ןסיּבעג ,ּפמָאל

 ,דרע רעד וצ ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא טימ ,עװָאליַאמזיא עטרבח
 זיא סע זַא .טערָאּפעג סעּפע ייּב סנירעפלעה עריא טימ ךיז טָאה
 םיא ףיוא יז טָאה ,ןווָאקשיר ייּברַאפ ןייג וצ ןעמוקעגסיוא ריא
 :ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא עריא ןופ קילּב ַא ןפרָאװעג

 ,טכַאדעג ךיז טָאה -- ? רבח ,ןגָאז טציא ריא טעוװ סָאװ . ,ונ --
 ,לױמ ןליטש ריא טימ יװ קילּב ריא טימ רעמ טגָאז יז זַא

 ױװַא ,ךיוה טדערעג ווָאקשיר טָאה --? ןגָאז ךיא לָאז סָאװ --
 ןלָאז ייז ידּכ ,ןריצָאװָארּפ זנוא ןליוו ייז -- .ןרעה ןלָאז עלַא זַא
 רימ ןוא ,"טעטימָאק-סנירק ןרענָאיצולָאװער, םעד ןגָאיעצ ןענָאק
 ,גירק םעד ןעמעננָא ןלעװ רימ ,ןריצָאװָארּפ ןזָאל טשינ ךיז ןלעוו
 ,םיאנוש ערעזנוא טשינ ,םעװקַאּב זנוא ןייז טעװ רע ןעוו

 ןפרָאװעג ןוָאקשיר ףױא ןעמ טָאה ןעלקניו יד ןופ = |
 עגיזָאדיד ,ןעזעג ייז טָאה רע .ןקילּב עכעלדנעטשרַאפמוא ,עזייּב
 יד ןיא ךעלרעייפ ןדנוצעגנָא ךיז ןּבָאה סע יװ ןעועג ,ןקילּב
 : ,סױרַא רעמינּפ עצרַאװש יד ןופ ןגיוא עשרענלעז

 -- ,ןגירשעג ווָאקשיר טָאה -- ,ןגיאורַאּב ךיז ןזומ רימ ,םירבח
 טשינ ןּבָאה רימ ,ףמַאק םעד ןריפוצנָא סָאװ טימ טשינ ןּבָאה רימ
 ,טַאמרַאה ןייא ןייק

 יד ןניִל ָאד ןַא ,ןגיאורַאּב ךיז ןעמ לָאז ױזַא יוװ רעּבָא
 ,סעּבמָאג ענעסקַאוורַאפ טימ ,עטגידניוועגסיוא ,רענלעז עטעדרָאמעג
 יד ןופ רענייצ ערעייז ,גידנטעּב:תונמחר ,סױרַא-ןצרַאטש ןוא
 .סיוא סענורטס יוװ ,עפייטש ,ייז ןגיל ָאד ? ןּפיל עטלַארּפעגפױא
 נידנטעּב ,גידנרעדָאפ יוװ ,טיײרּפשרַאפ טנעה יד ,,ענעגיוצעג
 טרענייטשרַאפ ךָאנ זיא רעמינּפ עטּפַאכרַאּפ-טױט ערעייז ןיא ,המקנ
 ןּבָאה ייז ןכלעוו טימ ,םַאיזוטנע רערעגָאיצולָאװער רעד ןרָאװעג
 .ץַאלּפ ןטיור םעד ךרוד טנַאװ רעלמערק רעד ייּב טעבנגעג ךיז
 סָאװ ,ןליו רעגידתונשקע ,רענעסיּברַאפ רעד ןעוועג ךָאנ זיא סע
 ליוק יד יײז טָאה סע ןעװ ,רעמינפ ערעײז ףיוא ןעװעג זיא
 יו ןענעז רעּבײל עטעװעטרַאהרַאפ ,עפייטש ערעייז ,ןפָארטעג
 .ףמַאק םעד ןענָאמ ןוא ןרעקַאלפ סָאװ ,רענעּפ
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 םענעסירעגפיוא ןַא ןופ ךיז טזױלּבטנַא טרָאד-ןוא:ָאד
 ,גישיילפ ןוא ךָאנ גנוי ,סױרַא טסורּב עכעלנעמ ,עגירָאה ַא רידנומ
 ןעמַאװצ טנקירטרַאפ טולּב ןוא טוה עגידעּבעל עסייוו ,גידעּבעל
 ,גיאור ןייז ןעמ ןָאק יװ .דמעה ןשרענלעז ןטימ ,ץכעוטנָא ןטימ
 !?המקנ גידנרעדָאפ ןוא גידנעיירש יװ ,ןפָא ױזַא ןגיל יז זַא

 טמורּבעג סעּפע ווָאקשיר טָאה - !ןעמענוצ !ןעמענוצ --
 ,ןייצ יד ןשיווצ

 ,עליויצ ןוא רענלעז טלמַאזעג ךיז ןּבָאה עקפורג ַא ןיא

 עטרבח יװ ,טעז ווָאקשיר .ּפעק עשרעּבייוו ,רעּביײװ ןוא רענעמ

 וָאקשיר רבה .ןגָאז סעפע ליװ ,לוטש ַא ףיוא טכירק עיפָאס

 :ףרַאש ּפָאיטדיײנש ןוא לקניוװ ןייז ןופ סױרַא-סיר ַא ךיז טיג

 רעד ןופ תונּברק יד סױרַא-טגָארט ,םירבח ! סעדער ןייק --

 טעוװ עיצולָאװער יד ,וצ ייז טקעד ,ןעניזַאגַאמ יד ןיא עיצולָאװער
 .קנעדנָא רעייז ןרע וצ ױזַא יװ ,ןסיוו

 יו ױזַא ,טייקליטש ַא טשרעהעג טָאה םלוע ןטגערעגפיוא ןיא

 טָאה טנַאה ןייק ,ןושל סָאד ןרָאװעג ןעמונעגּפָא ייז טלָאװ סע

 .לעפַאּב סרעריפ םעד ןריפוצסיוא טרירעג טשינ ךיז

 יָארּפַא זיא סָאד !טשינ ןעד ריא טײטשרַאּפ ,םירבח --

 ףמַאק םעד ןפורסױרַא ןליו ייז ,"עסייו, יד ןופ עיצַאקָאװ

 טעװ זנוא רַאפ ןעװ ,ףמַאק םעד ןעמענפיוא ןלעװ רימ ,טציא
 .עיצולָאװער רעד ןופ םיאנוש יד רַאפ ט שי ,םעװקַאּב ןייז רע
 .טייצ לָאמַא ךָאנ ןוא ,טייצ ,טייצ ןעניוועג זומ עיצולָאװער יד

 ןיא סָאװ ,ןָאקלַאּב םענרָאמרַאמ םנופ ךיז טָאה םיצולּפ
 .רָאטַאנרעּבוג יד ןיא ךיז טגעלפ סע ןכלעוו ןופ ,לַאז ןיא ןעוועג

 יקערש ַא טרעהרעד ,רעלעּב יד ףיוא קיוומ עכעליירפ ןרעה ןטייצ

 קלֹוּפ ַא ןּבױא טלָאװ סע יו ױזַא ,ןגָאלק ןימ ַאזַא ,ןרעמָאי ךעל

 למיה םוצ תוללי טימ ןטלָאװ עלַא ןוא ,ןסעזעג רעּביײװ-גָאלק

 | / :ןגירשעג
 ערעזנוא ןּבָאה ייז ,ןסָאגעג ךיז טָאה טולּב סרענלעז --

 ,טיוטעג
 :ןָאקלַאּב ןופ סמיזעג םוצ ּפעק ;ד ןּביױהעג ןּבָאה עלַא

 !סָאד טגָאלק רעוו
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 יד ,ךיז טָאה סָאװ ,עװָאלסַאמ עטרבח יד ןעוועג זיא'ס
 ןוא ןָאקלַאּב ןפױא ןעמוקַאּבסױרַא ,ױזַא יו .ןסייוו ןרָאי עטוג
 ךיז ןּבָאה סָאװ ,רָאה טימ ןטָאשַאּב ,ּפָאק ןשרעױּפ ריא טנָאלש
 ןוא ,טנַאװ רענרָאמרַאמ רעד ןיא ,לכיט ןטיור םנופ טײרפַאּב
 םייּב יז טלָאװ ןעמ יװ ,עמיטש רעכעלשטנעממוא ןַא טימ טיירש
 :טקיטשעג זלַאה

 ערעזנוא ןּבָאה ליד ,ןסָאגעג ךיז טָאה טולּב עשרעגלעז --
 !טיוטעג

 ,עטקיש עשימרָאד עטסָארּפ א ןעוועג זיא עװָאלסַאמ עטרבח
 טימ טייצ לסיּב שּביה ַא ןייז טזומעג ןיוש רעּבָא טָאה עכלעוו
 רָאנ ןּבילּבעגרעּביא זיא טיײקשיפרָאד ריא ןופ םירָאװ ,ןטַאדלָאס
 עריא עלַא ,ּפָאק ןופ ןסירעג טציא טָאה יז סָאװ ,לכיט עטיור סָאד
 ןגָארטעג טָאה יז .עשרענלעז ןעװעג ןענעז רעדיילק עגירּביא
 יד ףיוא לוויטש רָאּפ ַא ,לעגיש ןגידנלַאטּפָארַא ןגנַאל ןשרעגלעז ַא
 ,זלַאה ןרעּביא רונש-רעװלָאװער ַא ןוא סיפ

 עװָאלסַאמ עטרבח ןענַאװ ןופ ,טסואוועג טשינ טָאה רענייק
 .דלַאּב זיוה ןשירָאטַאנרעּבוג ןיא ןעמוקעגנָא זיא יז ,ןעמונעג ךיז טָאה
 יז זיא ױזַא ןוא ,ןטַאדלָאס עדליו טימ ,ןטייצ עטשרע יד ןיא
 לייט ריא ,"קָאיַאּפ , ריא ןגָארקעג טָאה יז ,ןּבילּברַאפ טרָאד ןיוש
 טנרעלעג יז ןּבָאה ןטַאדלָאס יד עכלעװ ,סקיּב ַא ןוא ,טיורּב
 .ןעמעלַא טימ ךיילג רבה ַא רַאפ ןטלַאהעג יז ןּבָאה ייז ,ןגינייר
 קילּבנגױא ןטשרע ןופ זיא עװָאלסַאמ עטרבח זַא ,ךיז טײטשרַאּפ
 .עקשטיוועשלָאּב ַא ןעוועג

 ןוא רעּבייװ ערעדנַא יד טקעטשעגנָא טָאה רעמָאיַעג ריא
 ןופ ןפור ריא וצ ןּבױהעגנָא טָאה ןעמ ,ןטַאדלָאס יד טריוורעגעד
 .:ןטייז עלַא

 .עװָאלסַאמ עטרבח ,גונעג ,גונעג -,ונ --
 ןייק ןעװעג טשינ זיא ןייוועג סעװָאלסַאמ עטרבח רעּבָא

 .-ַאּבמּוא ,רעטגינײּפעג ַא ןופ ןרעמָאי ַא ןֶעועֶג זיא'ס ,ןייוועג
 ןּפַאלק ריא ,עמיטש עכעלקערש עגידנשטורמ ריא .היח רענעפלָאה
 .גײרַא רעטע רעגידרעייפ יװ טָאה טנַאװ רעד ןָא ּפָאק םעד ךיז
 יד טקעוװװעגפױא טרָאד ןוא טולּב ןכעלשטנעמ ןיא ןעגנורדעג
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 יד ןופ ליֿפעג-המקנ סָאד ,ןטקניטסניא ערַאּבלטיממוא עכעלשטנעמ
 -עג סעװָאלסַאמ עטרבח רעטנוא טעשטרָאקעג ךיז טָאה ןטַאדלָאס
 .ןעיירש

 ױזַא ,גירעזייה-ּפמעט לָאמַא טימ ןרָאװעג זיא עמיטש ריא |
 .ַאּב ןטכײֿפ ַא ןיא םיוּב ןקיד ַא טגעזעג ןעוװעג טלָאװ ןעמ יװ

 רעגידנגָאלק ַא יװ ,ןסירעג ךיז סָאה ןוא ,דלַאװ ןטנטָאש
 :טנוה

 ערעזנוא ןּבָאה יז ,ןסָאגעג ךיז טָאה טולּפ סרענלעז --

 | יז טיוטעג

 "רעש ,ענעדָאלעגנָא טימ ןענַאטשעג ןענעז רענלעז יד
 יד טימ ךדרע רעד וצ ּפעק יד ןגיוּבעג ,רעמינּפ עטרעכיוורַאפ

  יזָאנ יד ,ךעלטייה ערעווש ערעייז רעטנוא טּבעלקרַאפ-ּבלַאה ןגיוא

 ןרעדָא יד .טמעטָאעג רעווש ןוא ךיוה רעד ןיא ןסירעג רעכעל

 ןענעז רעדילג יד ןוא ,ןגױצעגנָא ּבייל ןצנַאג ןרעּביא ךיז ןּבָאה

 - .ןעלקסומ ענעפָאלעגנָא ,עטגנערטשעגנָא ןיא טרעניײטשרַאּפ ןרָאװעג

 טסואוועג טשינ ןוא רעכיילּב ַא ןענאטשעג זיא וװָאקשיר רבח|
 וַא ,ןגױצעגנָא ױזַא ןרָאװעג ןיא ערעפסָאמטַא יד ,ןוט וצ סָאװ

 לַאז ןסיורג ןגיזָאדמעד ןופ טָאה ןעמ זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע
 .רעטע ןגידנעילג טימ טליפעגנָא םיא ןוא טפול יד טעּפמָאּפעגסױרַא

 רבח טָאה - !ןענַאד ןופ וצ יז טמענ ! גונעג ,ליטש --

 , ,ןגירשעג ווָאקשיר

 יעג זיא ןעמ ,טרָא ןופ טרירעג טשינ ךיז טָאה רענייק

 * ,טנטָאשרַאּפ ,טערומכעגנָא ןענַאטש
 ךיז טזָאל ןוא יירשעג סָאד ןוא רעמָאי רעד טקעװ ָאד ןוא

 :ןליטשנייא טשיג

 !ערעזנוא !ןסָאגעג ךיז טָאה טולּב שיטַאדלָאט --
 טָאה - !טרָא ןפיוא יז סישרעד ךיא םירָאװ ,וצ יז טמענ --

 .ָאוער ןכַאמ רימ -- .רעװלָאװער ןייז ןעמונעגסױרַא ווָאקשיר רבח

 .ײסערַא ,ווָאשטרוק רבח .,לקַאטקעּפס שירעּביײװ ןייק טשינ -- עיצול
 ןוא - !יז ךיא סישרעד ,טשינ זַא !עװָאלסַאמ עטרבח יד טריט

 .ריא ףיוא רעװלָאװער ןייז טלעטשעגנָא טָאה רע

 ר ,ןלױפַאמ קגואוו ַא טימ טָאה טַאדלָאס רעשיטעל "רעד
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 :ןרעװ וצ טריפעגסיוא ןּבױהעבנָא ןּבָאה רעריפ םנומ ןלעפָאב
 זיא טציא ,עיצולָאװער רעד ןופ תוגברק יד וציטמענ -

 .גירק ןיא ןענעז רימ .ןנָאלק וצ ףיוא טייצ ןייק טשינ
 םרעריפ םעד ןריפוצסױא ןּבױהעגנָא ןּבָאה ןטַאדלָאס יד

 .ןּביוהעגנָא ךיז טָאה ןילטיצסיד עיינ ַא ,לעפַאּב
 טו ֵײ ;} סייז
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 ווָאקשיר רבח
 ןייז .ןרעטלע עמירָא ןופ ןעמוקעגסױרַא זיא ווָאקשיר רבח

 ,דניק ןיילק א ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןּברָאטשעגּפָא םיא זיא רעטומ
 טַאהעג טשינ טָאה ,עװקסָאמ ןיא "קישטשָאוװזיא, ןַא ,רעטָאפ רעד
 ןצנַאג ַא םיא רע טגעלפ ,םותי םעד ןזָאלוצרעּביא ןעמעוו ייּב
 -וצ םיא טימ ןגעלעג רע זיא טכַאנייּב ,ןגָאװ ןפיוא ןריפטימ גָאט
 ,טײקמירַאװ עכעלטרעצ יד ןוא ,יורטש ןפיוא לַאטש ןיא ןעמַאז
 רעד ייּב ןרָאי עשידניק יד ןיא ןסינעג טנעלפ ווָאקשיר סָאװ
 טײלגַאּב םיא טָאה ,קַאז:יורטש ןפיוא ,טסורּב רעשירעטָאּפ רעגירָאה
 רע טָאה ןרָאי עשילגניי ענייז ךרוד ,ןּבעל שימרוטש ןייז ךרוד
 טימ ףמַאק ןגידנעטש ןיא ,עלהיח ןיילק ַא יװ ,ןטיּבעגכרוד ךיז
 עקרַאטש ַא יו -- ןרָאי ענעסקַאװרעד ענייז ןיא ןוא ,ןעגנויןסַאג יד
 | / .עסױרג יד טימ ?גנַארעג ןיא ,דלַאװ ןיא היח

 . טײלנַאּב םיא טָאה ףמַאק ןוא טיונ ןופ ןרָאי עלַא יד ךרוד
 -- .רעטָאפ ןייז ןופ טכיזעג סָאד

 ,ןגױא יד טכַאמרַאפ רע ןעװ ,לָאמ סעדעי סע טעז רע
 ןגױא עכעלשטנעמ עטוג יד טימ םינּפ עויאַאנ ,עשרעיופ סָאד
 .םינּפ רענרעדעל רעטלַא רעד ןיא ןשטיינק עפיט יד ןשיװצ
 יו ,סעכורעווַאז-יינש רעװקסָאמ יד עכלעוו ,ןשטיינק יד -- ,טיוה
 ןיא טרעמַאהעגסױא עטָאלד ַא טימ יװ ןבָאה טסערפ רעװקסָאמ
 םעד ףױא לדרעּב-עזָאק עגיציפש סָאד טעז רע .ןייטשלזיק ַא
 .רַאפ ,רעפייטש רעד טימ ןעמַאזוצ ךיז טגעװַאּב סָאװ ,עּבמָאג קע
 םעד טעז רע .טדער רעטָאּפ רעד ןעוו ,טסורּב רעטעװעטרַאה
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 ןוא ,סױרַא דמעה "סקישטשַָאווזיא , םנופ זלַאה ןגידנעיצ-ןרעדָא
 טימ םיא טליה רע ןעװ ,טנעה ענעלָאװשעג-ןרעדָא ,עיולּב יד
 "סקישטשָאוװזיא, ןפיוא ךיז ייּב וצ עטַאמש-"קַאליָאװאש רעד
 וצ םיא טעילוט סָאװ ,טסורּב עגיכָאנק-גירָאה יד טעז רע .סעזעג
 ןזיּב טייג טײקמירַאװ ַא .רעגעלעג-לַאטש ןפיוא טכַאנייּב ךינ וצ
 רע ןעװ ,רענייּב עקרַאטש סווָאקשיר ךרוד ךרוד גָאט ןגיטנייה
 . ..וצ ןגיוא יד טכַאמ

 ןייז - םינּפ סרעטָאפ ןייז .םייה ןייז ןעועג זיא סַאג יד
 | ,גיוא-רעטומ גידנכַאוו

 .ענסױרַא םיא טָאה סָאװ ,םינּפ עגיזָאדסָאד ןעוועג זיא סע
 יאדװַא טלָאװ רע ואוו - סַאג רעד ןופ ןּביוהעגפיוא ןוא טּפעלש
 ןצערטש ַא ,ןליװ ַא ןּבעגעג םיא ןוא - ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ןיוש

 | | .סרעסעּב סעּפע וצ
 ואת ,קירּבַאּפ-סוג ַא ןיא טכַארּבעג םיא טָאה עיציּבמַא יד

 טגרעלעגסיוא םיא ןּבָאה טיורּב עמירָא סָאד ןוא פעלק עכייר יד
 טָאה רע .רעייפ גידנענערּב רַאפ ארומ ןייק ןּבָאה וצ טשינ
 ינעילג טנעה עטעקַאנ טימ ןעמעננָא ןָאק ןעמ ױזַא יו ,טנרעלעג

 ןטעקַאג ןיא ןעקנופ-ןזייא ןופ ץירּפש ַא ןטלַאהסױא ןוא ןוייא גיד
 ,רעטָאפ ןופ קנעדנָא רעד ןעוועג סע זיא רעטעּפש ,ןיירַא םינּפ
 . טָאה רע .זיירק ןרענָאיצולָאװער ַא ןיא טכַארּבעג םיא טָאה סָאװ
 .ילעטניא ענעריוגעגנייא ןייז ,ןּביירש ןוא ןזעל טנרעלעג גיסיילפ
 ,ןליו רעטרעמַאהעגסיױא ןייז ,ןרעו וצ סעּפע ןּבערטש ןייז ,ץנעג
 עפיל עטצענערנַאּבמוא ןייז ,טנעה עטוואורּפעג רעייפ טימ ענייז
 םיא ןצָאה ,ןעמוק רע ןוא רעטָאפ ןייז ןכלעוו ןופ ,סַאלק םוצ
 יעגקעווא ןוא ײטרַאֿפ רעד ןיא טסייג ןגידנריפ ַא רַאפ טכַאמעג
 ' ,טייטש רֶׁש ואוו ,ןטרָאד טלעטש

 סרעטָאפ ןייז ןופ ןוא סָאג רעד ןופ ,ןלַאװק עדייּב יד ןופ |
 | . ,תוחוּכ יד טּפעשעג רע טָאה ,םינּפ

 .געטשּבלעז עשהיח ַא טכַארּבעגטימ רע טָאה סָאג רעד ןופ
 ןייז ןופ ;ןטכַארט ןוא ןוט ןייז ןיא טײקיגנעהּפָאמוא ןוא טייקגיד
 ,ץלַא ףיוא טייקטיירג עגידתורקפה ַא -- טייהדניק רעגידתונמחרמוא
 רעֶּבָא זיא סע ,רַאּבקנַאד ןייז וצ טשינרָאג רַאפ ןוא םענייק וצ
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 סָאװ ,םיא ןיא קנעדנָא רעגידנריר רעד ,טכיזעג סרעטָאפ םעד ןעוועג

 גגוטכיר ַא ןּבעגעג ןוא ןליפעג עכעלרעטומ טימ ןדנוּבעג םיא טָאה

 רַאפ ןטפַאשנגײא ןוא תוהוּכ ענייז ןצונוצסיוא ,ןּבערטש ןייז וצ

 .סַאלק סרעטָאפ ןייז ןופ ךַאז רעד רַאפ ,ךַאז ןייא

 סָאװ ,עלַא וצ סָאה ַא טכַארּבעגטימ רע טָאה סַאג רעד ןופ

 יניא ,טייהדניק רעייז ןיא טייקמירַאװ עשימייה ַא טַאהעג ןּבָאה

 ןֹּבָאה סָאװ ,יד רעמ ךָאנ ןוא ,טַאהעג טנייּפ רע טָאה ןטנעגילעט

 רָאנ ,טיוג סיוא טשינ עיצולַאװער רעד ךָאנ טּפעלשעגטימ ךיז

 ןיא ךיז טָאה רע ןעוו ,לָאמ סעדעי .טייקכעלשטנעמ-ליואוו סיוא

 סָאװ ,ןטגעגילעטגיא ףיוא ןסיױטשעגנָא טײקגיטעט-ײטרַאּפ ןייז

 ,עיצולָאװער רעד וצ ךעלעקשטנעה עמירַאװ טימ ןעמוקעג ןענעז

 ןטסעּבמַא ,סעּכ רערַאּברילַָארטנַאקמוא ןַא ןעמונעגמורַא םיא טָאה

 .ןפרָאװעגסױרַא ןוא טײרדענּפָא פעק יד ייז רע טלָאװ

 "גידנעווטינ עטעקַאנ ַא יװ ןבעל סָאד טכַארטַאּב טָאה רע

 ןייק ָאטשינ זיא סע ,טייקשידלעה ןייק ָאטשינ זיא סע :טייק

 ערעגָאיצולָאװער ןײק ,םזילאעדיא ןייק ָאטשינ ןיא סע ,טומ

 עגידנעװטינ סָאד ןוא ,טייקגידנעװטיונ ָאד זיא סע ;קיטנַאמָאר

 ןוא ּבײװ רעדנַא ןײק טַאהעג טשינ טָאה רע .ןוט ןעמ ףרַאד

 יא רע ןכלעװ ןופ ,טַאירַאטעלַארּפ ןעמירָא םעד רָאנ ,דניק

 טיונ יד רָאנ ,רעטומ ערעדנַא ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע ,ןעמוקעג

 טָאה רע רעכלעוו סימ ,עּביל רעּבלעזורעד טימ ,טיײקמירָא יד ןוא

 ,טייקגידהעריר רעּבלעזרעד טימ ,םינּפ סרעטָאפ ןייז טּבילעג

 םענעצלעּפ ןעמירָא סרעטָאפ ןייז ןעמונעגנָא טציא טלָאװ רע סָאװ

 דניק סלַא טמירַאװעג ןוא טולַאהעג םיא טָאה רעכלעװ ,לנרַא

 טימ - ,ןסָאג רעװקסָאמ יד ןופ סעכורעװַאז עגיטסָארפ יד ןיא

 טָאהעגביל רע סטָאה ט"יקגידוועריר רעכעלטרעצ רעבלעזרעד

 *רָאג רַאפ ךיז טָאה רע .טַאירַאטעלָארּפ םעד ,סַאג יד ,טיײקמירָא יד

 .ןכיירגרעד וצ םיא רַאפ ליצ ןייז טלעטשעגּפָא טשינ

 .עװָאליַאמזיא עטרבח ןעוװעג זיא םיא וצ ץַאזנגעג ַא

 +טיונ ּבילוצ טשינ עיצולָאװער רעד וצ ןעמוקעג זיא יז

 ןילַא ,קיטנַאמָאר ןוא םוילַאעדיא סיוא רָאנ ,טייקגידנעוו

 ןופ ךָאנ ךיז יז טָאה ,ןרעטלע עשיצירּפ ןופ ,ענעריומעג-ליואוו ַא
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 יה ,עיצולָאװער רעד טקנעשעגקעװַא ןרָא-ןָאיסנַאּפ עריא

 ןזיּב ןטלַאהַאּב טָאה יז ןוא ,ןיײרַא רעטסיולק ַא ןיא עקשַאנָאמ ַא

 טשרעוצ .םינּפ:רעטסעװש  רעגָאיצולָאװער-גילייה ריא גָאט ןגיטנייה

 ןסָאלשעגנָא ךיז ,"ןרעסע, עשיטנַאמָאר יד וצ ןעגנַאגעג יז זיא

 םוצ טרָא ןייא ןופ טימַאניד טריפעגרעביא ,ןטסירָארעט יד וצ

 ,סנטסָאּפ עטסכעלרעפעג יד ףיוא ןענַאטשעג ,ןרעדנַא

 ריא ,טייקכעלטעג ַא ןעוועג עיצולָאװער יד זיא ריא רַאפ

 ריא ,לַארָאמ ריא טָאה עיצולָאװער .טסניד עזעיגילער ַא - טייקגיטעט

 רַאפ לשמ ַא -- ,עיניל ענעטלַאהעגסױא עשיטנַאמָאר ריא ,קיטע

 .ןײלַא ךיז רַאפ קעווצ-סגנואיצרעד ַא ,תורוד

 ןטלַאהעג יז ןּבָאה ןטסירָארעט-ןרענָאיצולָאװער םירבח יד = |

 ?םירַאו ןּפעש ,ןייז הדוותמ ריא וצ ךיז ןעמוקעג ,עגילייה ַא רַאפ |

 ײטרַאּפ יד ןעװ ,רָאי ןטפניפ םעד ךָאנ ,גנורעטסײגַאּב ןוא טייק

 יז טָאה ,רָארעט םעד טלעטשעגּפָא עיצוטיטסנָאק רעד ךָאנ טָאה

 המשנ יד ּפָא-טױט ןעמ סָאװרַאפ, : דניק ןיילק ַא יו טנייוועצ ךיז

 ואו ,טרָאד ןענופעג ךיז גידנעטש טָאה יז ."עיצולָאװער רעד ןופ

 יד טזָאלרַאפ ןצנַאגניא יז טָאה ,ןטסכעלרעפעג םוצ זיא סע

 ןסָאלשעגנָא ךיז ןוא -- ,רשּכ-וצ ריא ןרָאװעג ןענעז יז - ,"ןרעטע,

 ןָא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד ןופ לגילפ ןטסקגיל םעד ןָא

 : .סעקיוװעשלָאּב יד

 עטרבח רעד ןוא ןװָאקשיר ןשיװצ ,עדייב יד ןשיווצ

 ןענעז סָאװ ,ןעגנוּבײר ןעננַאנעגנָא גנַאל ןיוש ןענעז ,עוָאליַאמזיא

 סָאה ןעמ .טנעמָאמ ןסיורג םנופ ץנַאלג ןטימ טקעדרַאפ ןעוועג

 .ךיז ןיא ןטלַאהעג ןוא טקיטשעג סע

 'עג ןעמ סָאה ,ןפָארטעג ךיז ןגָאה יז ןעװ ,לָאמ סעדעי

 טָאה ןעמ .ןָא ךיז ןגָאלש ןעמָארטש עגיטייזנגעג ליווצ יו ,טליּפ

 יסגירק ןרעגָאיצולָאװער , םניא ,ָאד רָאנ ,ןדיימסיוא טוװאורּפעג סע

 ןעמוקעג עדייב יד ןשיװצ ןעגנוריצנערעפיד יד ןענעז ,"טעטימָאק

 .טקילפנָאק םענעפָא ןַא ןיא

 ,ןעלדנַאה סווָאקשיר רבח ןעוועג ןלעפעג טשינ ריא זיא סע

 וצ יכ ,דצ ןטייווצ ןטימ ןעלדנַאהרעטנוא ןייז ,ןעווערטיכ ןייז

 ,רענייא-רעדעי יװ ,יורטוצ טַאהעג םיא וצ טָאה יז ,טייצ ןעניוועג
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 ,ךיז וצ ןפורעג טָאה ענייז טייקכעלנעזרעפ עקרַאטש יד סָאװ
 ןסױרג םוצ ןסקַאװרעד-טשינ רַאּפ ןטלַאהעג םיא טָאה יז רעּבָא
 ,טגעמָאט

 רעצנַאג ןייז ןיא ןעגנורּפשעגסױרַא זיא טקילפנָאק רעד
 ןעמ סָאװ ,"טעטימָאק-ריפסיוא, ןופ גנוציז רעד ףיוא טייקמרַאש -

 ,"רעקסניווד, יד טימ טנעדיצניא ןכָאג ןפורראפ טָאה |

 יז זיא ןליוק עגידנלַאפ יד ןופ טייקכעלרעפעג רעד גילוצ
 .רעדינ רעד ןיא ,לּביטש-רעטניה ַא ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא גגוציז
 ןוא ,עלייװ עשפיה ַא ןױש טציז "טעטימָאק-ריפסיוא, רעד רָאנ
 -ָארּפ ןטימ טגנעגילעטניא רעד .טרָאװ ןיק טשינ טמענ רענייק
 .עּמַאנַאק ַא ףיוא ןעיירד ןיא טעשטראקעגנייא טגיל םינּפ ןשירָאטשמ
 רע .טקרַאטשעג םיא ייב רעדיוו ךיז ןּבָאה ןגָאמ ןיא ןפמערק יד
 ןרַאפ ךיז טלַאה רע סָאװ ,םעדכרוד ןדייל יד ןליטשס וצ ךיז טכוז
 טָאה ןעמ סעכלעו ,ןשיק ןדייז גיצומש סױרג ַא טימ ךיוג
 -עדייז ןטימ ,רעקשטיטלַא רעטוג רעד .עכענאק 8 ףיוא ןענופעג
 טלָאװ רע ײױװ יױזַא ,עּפַאנַאק רעד ןופ דאר ןמיוא םביז ,םינמ
 רעד ןיא ןציז וצ רעמעװקַאּב ןוא רעפיט ןענוגרַאּפ טשינ ךיז
 .רשֹּכ טָאה ,עגידנעמַאלּפ ַא ,עװָאליַאמזיא שטרבה טייפ רעטכעלש
 ןָאטנעל יז .ינק עריא וצ ּפָאק םענייש ריא טוָאלטנפַקרַא םורפ
 -רַאפ טגײװש ןיא טגעה עריא ףױא םינפ שיטנעגילעטניא  ךיא
 ,ןגיוצעגנָא ענורטס ַא יו טייטש טַאדלָאפ רעשיטעל רעד ,טכַארט
 ןצנַאגניא לָאמסָאד ,טהרוחש-הרמרַאפ רעמ ךָאנ זיא םינּפ ןייז
 ןקוק ןגיוא עיורג יד ןוא ,סעסנָאװ עגידנלַאפּפָארַא ענייז ןופ טקעדַאצ

 טלָאװעג לקניוו םעד ןופ טלָאװ רע לי ,טקנוּפ ןייא ףיוא גינילדָארג
 -ָאהערע םנופ רעריפנָא רעד טוט עבלעזסָאד ןמעש ךיײשַאּב

 ,וָאקשיר רכח ?טעטימָאק-סגירק  ןרענַאלגול
 טְקֹוק ,ךיז רַאפ טנַאה עטסעפ עקרַאטש ןייז טלַאה רע

 -עגפָאףיט ענייז ףױא - רעמ ךָאנ ,רעגניפ עצרוק ענייז ףיוא
 ןיא ןריהעג ןייז טעּברא סע יװ ,טעז ןעמ ןוא ,לגענ ענעטינש
 .טיירּב ןייז ןיא ןרעדָא עיולב יד יװ ,ּפָאק םענרעפוק ןסיורג םעד
 .ךיז ןעלנגעלש ןוא ןויירק ןפיילש ענייז ןוא ןרעטש ןגידנַאר

 שני א טייטש לגיפש ַא ןופ רָאמרַאמ ַא ףױא טנעלעגנַא
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 ,ןדער ןייא ןיא טלַאה ןוא םינפ גידצנש גיצָארט ַא טימ שטנעמ
 ןטניװ ריּפ עלַא ףױא טקישעצ תוחוּפ יד ןעמ טָאה םניחב זַא
 ,ןטַאדלָאס יד ןוא ןענישַאמ-סיש רָאּפ יד טציא טָאה ןעמ ןעוו
 .ןעמונעג טשינ טנעה ענידייל טימ זנוא יז ןטלָאוװו

 רבה ,רעטרעװ .ענייז וצ ןייא .טשינ ךיז טרעה רענייק
 ןענָאמרעד ייז ןוא ,רעגניפ עצרוק ענייז ףױא טקוק ווָאקשיר
 | ,טעפע םיא

 עגיז ףיױא רע טקוק ,הנּכס ןיא זיא רע ןעוו ,לָאמ סעדעי
 לָאמַא טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא םיא ןענָאמרעד ייז ןוא ,רעגניפ
 .ןוט ףרַאד ןעמ סָאװ ןוא ,הנּכס ַא ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןוטעג

 ,טייצ עגעי ףיוא םיא ןיא רעגניפ יד ןקעוורעד לָאמסָאד
 ןשלַאפ ַא ףיוא סַאּפ ַא טיפ ,ןטייצ עשירַאצ יד ןיא זיא רע ןעוו
 .לקסמרַאדנַאשז רעד .ץענערג רעד ייּב ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ ,ןעמָאג
 ,ןטַאדלָאס ייווצ ןופ ךַאװ ַא וצ ןבעגעגרעביא םיא טָאה ןיציּפָא
 / רעד ּבױא ,טָאטשּפױה רעד ןופ רעפטנע ןַא ןעמוקנָא טעװ סע זיִּב
 ,,טסואוועג טָאה רע .רעגיטכיר ַא זיא ווָאנָאטנַא ןעמָאנ ןפיוא סָאּט
 .עגרָאטַאק עגיבייא רעדָא ,טיוט רערעכיז ַא ןיא רעפטנע רעד זַא
 ,ןטַאדלָאס יד טימ ?לּביטש-ךַאװ ןיא ןסעזעג יױזַא זיא רע יװ
 ,ןריפרַאפ וצ לעדרָאּב ַא ןיא ןטַאדלָאס יד ןלַאפעגנייא םיא זיא

 טרָא םענעסָאלשרַאֿפ םעד ןיא ָאטשינרָאג זיא ,םירבח --
 םענעגנָא ןעגנערּבַאפ ןָאק ןעמ וואו ,לזיה ךעליירפ ַא סעּפע
 ,ןּבָאה ןטַאדלָאס יד .ןטַאדלָאס יד טגערפעג רע טָאה -- ?העש ַא

 דיא רעגייא ןעװ ןוא ,ןיחַא טריפעג םיא ,קשח ןופ טקעטשעגנָא
 קסיּפ םעד ןטייווצ םעד ווָאקשיר טָאה ,הבקנ ַא טימ ןדנואוושרַאּפ
 ,ןעלגנַאר וצ ןּבױהעגנָא םיא טימ ךיז טָאה רע ןעו .ןדנוגרַאּפ
 .ןדנואװשרַאֿפ זיא ןוא טקיטשרעד רעגניפ יד .טימ םיא רע טָאה
 זיא סָאװ .רענלעז םעד ףיוא תונמחר ַא ןעוועג םיא זיא סיוועג
 ?ןפלעה ךיז רע ןָאק סָאװ רָאנ ?גידלוש רעגלעז רעמיוָא רעד
 .ומ ןעמ סָאװ ,סָאד רָאנ ,ליו ןעמ סָאװ ,סָאד טשינ טוט ןעמ

 לד ןסייּב וצ ךיז עבט יז רע טָאה ןָא לָאמטסנעד ןופ
 הע ןוא ,טולּב וצ ןיּב ,טרעלק רע ןעו ,ייז טסייּב רע ,?געג
 .רעגלעז םענעגרָאװרעד םעד טימ ענעצס יד ךיז טנַאמרעד
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 .סלָאמעד רעד ןָא לגענ יד םיא ןענָאמרעד לָאמסָאד
 ,לָאמטסנעד יװ ,טױג ַא ןיא ךיז טניפעג רע .עיצַאוטיס רעגיט-
 ,לָאמטסנעד יװ ,ןעלדנַאװ ױזַא ןפרַאד סעװ ןעמ ןוא

 ןיא וצ רע טגייל -- ,רענלעז ןמיוא תונמחר ַא זיא סיוועג --=|
 ?ןוט ןעמ ןָאק סָאװ רעּבָא - ,קנַאדעג ןייז

 רעד וצ ךיוה ,ןילַא ךיז וע יװ ,גידנגָאז ,טכַארט רע ןוא
 ;גנולמעזרַעּפ

 ,לעדרָאב ןיא ןרַאגרַאפ ןפרַאד ייז טעװ ןעמ --
 ןוא טרעדנואװרַאפ ןָא םיא טקוק םלוע רעד ןעװ ןוא

 וצ רעפיט ךָאנ ּפָארַא-טזָאל עװָאלַאימזיא עטרבח ןוא ,טניוטשרעד
 װָאקשיר רבח טרעװ ,ּפָאק ןעמורפ.רשּכ םענייש ריא ינק עריא
 :טרעלקרעד ןוא טרָאװ ןּבָארג ןטגָאזעגסױרַא ןרַאפ טור

 ײז זַא ,סעקיועשנעמ יד ןפױסױרַא ןפרַאד טעװ ןעמ -
 ,ןגײלנײרַא םולש ַא ןיא ךיז ןלָאז

 ןָא םיא ןקוק ,טשיג םיא ןעייטשרַאפ םירבח יד זַא ןוא/
 :רעטייוו רע טרעלקרעד ,טדמערפרַאפ ןוא טרעדנואוורַאפ

 יז ,ןגָאלש וצ ךיז סָאװ טימ טשינ ןּבָאה רימ ,טושפ -
 ןעוט ייז ,זיוה סרָאטַאנרעּבוג םעד ןעמענ קילּבנגױא ןדעי ןענָאק
 -נָא טשינ ייז ןזָאל ייז ייּב עקניל יד לייוו ,רַאפרעד טשינ סע
 .ןריטעקָאק ייז טימ ףרָאד ןעמ ,ןצונסיוא סָאד רימ ןפרַאד ,.ןפיירג
 ,ייז ייּב ויטַאיציניא יד ןטױטוצּפָא ןוט גנידצלַא ןוומ רימ
 רעייז ןיא גנוטלַאּפש ַא ןפורסורַא ,טייקגיטעט רעייז ןריזילַארַאּפ
 ןכרוד ןפורסיורַא ןפרַאד רימ ןלעװ קעװצ םעד וצ .רעגַאל
 ,םולש ןיא ןגײלנײרַא ךיז ייז ןלָאז .סעקיוועשנעמ יד ןָאפעלעט
 ןעלדנַאהרעטנוא ןּבײהוצנָא ןוא גירק-רעגריב םעד ןלעטשוצפָא
 סנעמעוו רעטנוא ,"טעטימָאק-ריפסיוא , ןגידתופתושּב ַא ןפַאש ןגעוו
 ןלעוו רימ זַא ,ךיז טײטשרַאּפ ,טָאטש יד ןייטש לָאז סע לָארטנָאק
 זיּב ,ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ןעיצרַאפ וצ ידּכ ,ןוט גניזצלַא ןפראד
 יו ,טָאטשטּפױה רעד ןיא עיצַאוטיס יד ןרעלקפיוא ךיז טעװ סע
 ,טעּברַא יד ןלעטשּפָא טשינ לייוורעד ןוא .ןטרָאד ןטלַאה רימי
 ןפורסױרַא ,תוחוּכ עשירַאטעלַארּפ יד ןעלמַאז וצ ןעז ,טרעקרַאּפ
 רעטעּברַא יד ןעז ,ןקירּבַאפ יד ןלעטשּפָא ,קיירטש םענײמעגלַא ןַא
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 רעד ךרוד טעװ רשפא ,ןרָאטַאטיגַא ןקישסױרַא ,ןעמוקַאּבוצניירַא
 יד ,ןטסירעליטרַא ערעזוא טימ ןעמוק ּװָאנרימס רבה טייצ
 רָאלק טעװ סע זַא ,ןענָאיַאר יד ןיא ןעלמַאז ךיז ןלעוו רעטעּברַא
 טָאטש יד טעװ ,דַארנָארטעּפ רעטנוא ךיז טוט סע סָאװ ,ןרעוו
 םירבח רעגרוּברעטעּפ יד .טנעה ערעזנוא ןיא ןלַאפנײרַא ןיילַא
 ןטעּברַא ןזומ רימ --טרָאװ ןייא טימ .ףליה ןקישוצ זנוא ןלעוו
 ערעזנוא ןעלמַאז ןוא םולש ןגעװ ןדער :ןטנָארּפ עדייּב ףיוא
 סעקיוועשנעמ יד ןענָאק סָאד .טיירג ןייז ןלעוו רימ זיּב ,תוחוּכ
 יז ןעיצ וצ ױזַא יװ ,ןסיוװ רָאנ ףרַאד ןעמ ,ןריפכרוד טוג ץנַאג
 | ,לרינש םייּב

 עטרּבח  ייּב ןרָאצ םעד ןפורעגסױרַא ןבָאה דייר עגיזָאדיד
 רעד ןופ ךָאנ ריא ןיא טנערּבעג טָאה סָאװ ,עװָאליַאמזיא
 ,לַאז ןסיורג ןיא טליּפשעגּפָא ךיז טָאה עכלעוו ,ענעצס רעגידרעירפ
 טשינ רעמ ךיז טָאה יז זיב ,סעּכ םעד ךיז ןיא טקיטשעג טָאה יז
 : ןרילָארטנָאק טנָאקעג

 --! עיצולָאװער רעד רַאפ גידריוו טשינ זיא ןעלדנַאה ױזַא --
 טשרערעלַא ,לַארָאמ ריא טָאה עיצולָאװער יד -- .ןפורעגסיוא יז טָאה -

 ןוא טשינ ןענָאק רימ ,ןָאפ רעזנוא ןטלַאה וצ ןייר ביוחמ רימ ןענעז
 גידריו ןעװעג טשינ טלָאװ סָאד .ןעלדנַאה יװַא טשינ ןרָאט
 רימ ןענָאק .רעריטרַאמ ערעזנוא רַאפ ,ךַאז רעגילייה רעזנוא רַאפ
 .יװ ןּברַאטש רימ ןפרַאד ,ןרענָאיצולָאװער יװ ןּבעל טשינ
 ,טנעה יד ןיא ןרעװָאלװער יד טימ -- ,ןרענָאיצולָאװער
 !ןצינ ןעגנערּב טעװ טיוט רעזנוא ךיוא .טגייפ ןגעג גיטומ

 טגָאזעג יז טָאה -!ערעדנַא רַאפ ליּפשייּב ַא רַאפ ןעניד טעװ רע
 ,סעּכ רַאפ ךיז גידנכָאק ,עכיילּב ַא

 טגָאקעג טשינ רעמ ןיוש ךיז טָאה ווָאקשיר רבח רָאנ
 .ענסױא ,טולּב םוצ זיּב ףיט לגענ ענייז ןסיבעג טָאה רע .,ןסַאפ
 : ןגירשעגסיוא ןוא ןגיּפש

 !לַארָאמ רעיא טימ לוװײט םוצ !?לַארָאמ רימ סָאװ --
 ןעגָאק ןעושזרוּב רָאנ !ןָאיסנַאּפ ןשלדיימ ַא ןיא ,רימ ןענעז ואוו
 ?טָאנּפָא ןַא ?עיצולָאװער זיא סָאװ .סוסקול ַאזַא ןעניגרַאפ ךיז
 .שיטעפ ַא רַאפ עיצולָאװער ןייק טשינ ףרַאד ךיא !לווייט םוצ
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 .עלָארּפ ןופ רוטַאטקיד יד זיא ,ףרַאד ךיא סָאװ סָאד
 .ָארטנָאק ןלָאז רימ זַא ,טנעה ערעזנוא ןיא טכַאמ יד ,טַאירַאט
 עבלעוו ףיוא ,גיטליגכיילג ץנַאג רימ זיא סע ןוא .ןּבעל סָאד ןריל
 ,ןשטנעמ ןענעגרה ןעמ ףרַאד .ןכיירגרעד סע ןלעװ רימ ןגעו
 טעװ -ןעווערטיכ ןעמ ףרַאד ,ןשטנעמ ןענעגױה ןעמ טעװ
 עטנעגילעטניא עדנַאּב ַא רימ ןענעז יצ ,סָאװ .ןעווערטיכ ןעמ
 וצ ידּכ ,ןטְקַא עשיטסירָארעט ןכַאמ ןליו סָאװ ,רעקיטנַאמָאר
 רימ !טומ רעײא טימ לויט םוצ ?טומ ןּבָאה ייז זַא ,ןזײװַאּב
 ןענעז רימ ."ןרעסע, ןייק ,ןריצימָא עסייו ןיק טשינ ןענעז
 רעזנוא .םיײה רעזנוא זיא סַאג יד .רעירַאטעלָארּפ ענעסימשעג
 רימ ,ּבָארג ןענעז טנעה ערעזנוא ,גיצומש ןוא טעקַאנ ןיא .בייל

 ,ךיז ןענייפוצסיוא ,ןכַאמ וצ ןייש ךיז ןעמעװ רַאפ טשינ ןבָאה
 ןזײװַאב רימ ןלעװ ,טומ ךרוד טכַאמ יד ןגירק ןענָאק רימ ןעוו
 ןענעז ,ןעווערטיכ ךרוד טכַאמ יד ןעמוקַאּב ןענָאק רימ ןעוו ,טומ|
 ןייג לָאז-- עיצולָאװער עשיטנַאמָאר ליו סע רעװ ,םינדחפ רימ
 רימ .זנוא ןשיװצ ,ָאד טשינ זיא טרָא ןייז !עמוד-טָאטש ןיא
 .ןּפַאכנָא לגרָאג םייּב ייז ןענָאק ןלָאז רימ ידּכ ,טכַאמ יד ןליוו
 סָאד ןלעװ רימ געוו ןכלעוו ךרוד ,ךיילג ץנַאג זנוא זיא סע ןוא
 | ו ? ןענַאטשרַאפ ! ןכיירגרעד

 .ןציז ןבילּבעג זיא ןוא ןגיפשעגסיוא טָאה ווָאקשיר רבח
 ןנָאה ןטנעגילעטניא יד ,ליטש ןוא ךיילּב ןרָאװעג זיא םלוע רעד
 ,עװָאליַאמזיא עטרבח טימ ןעמַאזוצ ,דרע רעד וצ ּפעק יד ןגיוגעג
 עגידרעטיצ יו ,ןגױאוװַאּב ךיז ןּבָאה רָאה סענירּפושט עצרַאװש יד
 .רעזענ יד ןופ ןלַאפעג יז ןענעז עגסנעּפ יד ,רענעה ףױא ּפעק
 .רַאפ רעד ףױא ןטַאדלָאס ןוא רעטעּברַא יד ןופ ןגיוא יד ןיא
 ..לרעייפ ַא טעילטעג טָאה גנולמַאז

 .טעװעקַאטעגוצ ןושל-םוטש טימ טָאה רעציזרָאפ רבח רעד
 ןפורעגסיוא טָאה --! םירבח ,ןעמיטשּפָא םוצ ךיז ןעמענ רימ --

 ,טגיאורַאּב ךיז טָאה רע יװ םעדכָאנ ,ווָאקשיר
 ןענופעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,רעטעּברַא ןוא ןטַאדלָאס עּלַא =-
 סװָאקשיר רבח ןרַאפ טמיטשעג ןּבָאה ,גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא
 סעקיוועשנעמ יד ךרוד ןעגנולדנַאהרעטנוא ןּביײהוצנָא : גָאלשרָאפ
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 יטימ ןּבָאה ןטנעגילעטניא יד ןופ לייט ַא .עמוד:טָאטש רעד טימ
 עטרבח .ןטלַאהעגּפָא ךיז ןּבָאה ליפ ,גָאלשרָאפ ןרַאפ טמיטשעג
 ,ןגעג -- ןיילַא ענייא ןּבילּבעג זיא עװָאליַאמזיא

 .טָאטש רעד טימ ןדניּברַאּפ טזָאלעג ךיז טָאה ווָאקשיר רבח
 ,לָאטַאנַא רבח םעד ןָאפעלעט םעד ךרוד ןפורעגסױרַא ןוא עמוד

 עגיטציא ערעייא ןּבָאה ץַאלּפ ןטיור ןפיוא ,לָאטַאנַא רבח -
 .טולּב שירענלעז-שירַאטעלָארּפ ןסָאגרַאֿפ םירבח

 םירָאװ ,טרעװעג ךיז ןעמ טָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ
 ,רעטמיטשַאּב ןוא רעקרַאטש ןרָאװעג זיא לוק סווָאקשיר

 םעד רַאפ -- טייג ןעמ ןעמעוו טימ !םירבח ערעייא ,ָאי --
 - ,גירק-רעגריּב םעד ןריצָאװָארּפ ןליוו ייז .ךעלטרָאװטנַארַאּפ ןעמ זיא
 עטיור, עטגערעגפיוא יד ןטלַאהוצקירוצ סעכעלנעמ ץלַא וט ךיא
 ןופ ןעמָאנ ןיא .ןריצָאװָארּפ ןזָאל וצ טשינ ךיז ,"ןטסידרַאװג
 רערעווש רעגיזָאדרעד ןיא ךייא ךיא ףור ןסיוועג ןרענָאיצולָאװער
 .יפָא עסייוו יד .עיצולָאװער יד ןעװעטַאר וצ ,ץלַא ןוט וצ טונימ
 .טקנעדַאּב ,ןמיה ןשירַאצ םעד ןסַאג יד ףױא ןיוש ןעגניז ןריצ
 ךלַאּב רָאפ-ןגייל רימ ,טעּפש-וצ ןייז טעװ סע ,טוט ריא סָאװ ,ךיז
 וצ ,םידדצ עדייּב ןופ סעיצַארעּפָא עשירעטילימ יד ןלעטשועּפָא
 .רעטנוא ןּביײהוצנָא עטגיטכעמלופַאּב עטּבױלנַאּב ךיילג ןקיש
 ןייטש לָאז סָאװ ,טעטימָאק ןטשימעג ַא ןפַאש ןגעוו ןעגנולדנַאה
 וצ ,גנוריגער רעשירָאזיװָארּפ רעד ןופ ץנעטעּפמָאק רעד רעסיוא
 גנוטלַאװרַאפ יד ,תוחוּכ עשירעטילימ עלַא ןייגרעּביא ןלָאז םיא
 ךיז טדער ,גנולמַאזרַאּפ-סגגודנירג רעד וצ זיּכ -- ,טָאטש רעד ןופ
 | ,םירבח עיינ ערעייא טימ ךרוד

 טרעפטנעעגּפָא סעּפע םיא ןעמ טָאה טייֵז רעטייווצ רעד ןופ
 טשטייגקעגנייא טָאה ּוָאקשיר רבה םירָאװ ,סמענעגנָא טשיג
  :ןגירשעג ןוא ןױרעטש ןגיצנַאלג ןןכיוה ןייז

 .רַאפ טשינ טרָאט ריא .טוג טשינ ןיא סָאד ,ןייג ,,ןיינ --
 עיצולָאװער יד ,"טייקרעכיז רענײמעגלַא ןופ טעטימָאק, םעד ןזָאל
 .מעד ןיא ידּכ ,תוחוּכ ענעגייא עריא ןּבָאה רעמ סָאװ טרָאד זומ
 ,ןטסידרַאװג עסייוו יד ןרילָארטנָאק וצ טנעמָאמ ןגידתוירחַא ןגיזָאד
 ,ןיהואוו טסייוו לווייט רעד ןריפרַאפ טשינ ןלָאז ייז זַא
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 ,טרעפטנעענּפָא סעּפע טייז רעטייווצ רעד ןופ ןעמ טָאה רעדיוו
 ךיא -- ,וָאקשיר רבח רעטייו טדער -- ,סיוועג  ,סיוועג --

 ,ןכַאמ וצ םַאזקרעמפיוא ךייא טּביױלרעד רָאנ ,רבח ,רימ ּבָאה
 םַאזטַאר ןעוועג טשינ טלָאװ עיצולָאװער רעד ןופ גנַאג ןרַאפ זַא
 ןעניפעג טעװ ריא יװ ןוט טעװ ריא ,סנגירּביא ,טירש רעיא
 |  ,גיטיוג רַאּפ

 .ןָאפעלעט ןכָאנ ןפורעגנָא ךיז רע טָאה םירבה יד וצ ןוא
 | ז :ךערּפשעג

 סעקיוועשנעמ יד ,לדנעּפש סָאד רימ ןטלַאּפש סלַאפנדעי --'
 ךילג םוטַאמיטלוא ןַא טעטימָאק-סגנוגידיטרַאפ םעד ןלעטש
 .עֹפֶא עשירעטילימ יד ןלעטשוצּפָא ,ןעגנולדנַאהרעטנוא ןּביײהוצנָא
 ןָאלרַאפ ,טשינ וַא ,טעטימָאק-ךיילגסיוא ןַא ןפַאש ןוא סעיצַאר
 ,גימיולרָאּפ טשינ ןעמ ףרַאד רעמ ,עמוד-טָאטש יד יי

 טי
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 .ןרעייפ רעווקסָאמ
 ןבָאה ץלַא .וָאקשיר רבח רעד ,טכער טַאהעג טָאה רע

 .רעּבוג םעד רָאנ ,ןוטעג ייז ןּבָאה ץלַא :"עסייוו, יד ,ןוטעג
 ןטסניצנָאװצ-ןוא.טכַא םעד .,ןעמונעג טשינ ייז ןּבָאה זיוה סרָאטַאנ
 .טפַאשלעזעג רַאפ טעטימָאק, ןופ רידנַאמָאק רעד טָאה רעּבָאטְקָא
 סרָאטַאנרעּבוג ןיא ןעגנילקנָא ץלָאטש טנָאקעג ?"טייקרעכיז רעכעל
 ךעלקריוו ןוא ."תושר ןיימ רעטנוא ךיז טניפעג טָאטש יד, :זיוה
 .מורַא ,ןסַאג יד טצעזַאּב ןּבָאה סרעקנוי יד :ןעוועג ױזַא סע זיא
 טנּפָאװַאּב ןלורטַאּפ טייק ַא טימ זיוה סרָאטַאנרעּבוג םעד טלגנירעג
 טזָאלעגוצ טשינ םענייק ןוא ,רעוועג ערעדנַא ןוא ןטָאימעלוּפ טימ
 -ףַארגעלעט ןוא טסָאּפ יד ,ןפױהנַאּב יד טצעזַאּב ןּבָאה ייז .וצרעד
 .למערק םעד ןעמונעגנייא ייז ןּבָאה ךעלדנע ןוא -- סעיצַאטס
 -רעטנוא ךיז טָאה למערק ןופ רידנַאמָאק רעשיטסיוװעשלָאּב רעד
 סרעקנוי יד ,גנוסיגרַאּפ-טולּב עגידמניחּב ַא ןדיימוצסיוא ידּכ ,ןּבעגעג
 ןעגַאג םעד ןוא ןיזרעּב רבח םעד טריטסערַא ןּבָאה ,ןײרַא ןענעז
 "רעקסניווד , יד ןסָאשעצ וליפַא ןּבָאה ייז ,טעטימָאק ןשיטסיװעשלָאּב
 רעװקסָאמ םענעזעװעג ןופ זױה סָאד רָאנ .ץַאלּפ ןטיױר ןפיוא
 .סגירק ןרענָאיצולַאװער, ןופ ץיז םעד ,רָאטַאנרעּבוג-לַארענעג
 .ָאװער יד ,ןצעזַאּב וצ טגעוװרעד טשינ ךיז ייז ןּבָאה "טעטימָאק
 .עג טשינ ןוא זױה םעד םורַא ןגיוצעג דָאר-ףושיּכ ַא טָאה עיצול
 ןוא סרעקנוי "עסייו, יד לפיו ,וצרעד ןרעטנענרעד ךיז טזָאל
 ןעמענ וצ קשח רַאפ טנערּבעג טשינ ןּבָאה ןריציפָא עשיטסירַאצ יז
 ןרעגָאיצולָאװער, םעד ןּביירטרַאפ וצ ןוא זיוה סרָאטַאנרעּבוג םעד
 ,"טעטימָאק-סגירק
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 רעכעלטפַאשלעזעג ןופ טעטימָאק, ןופ רידנַאמָאק רעד
 ןענופעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןטנעמעלע עקניל יד טימ ,'טייקרעכיז

 .עג רעד ןופ טּפשמ, ןרַאפ ןקָארשעג ךיז ןּבָאה ,טעטימָאק ןיא
 יז ןבָאה ץלַא ,םיכאלמ עטוג יו ,זיױה סָאד טיהעג ןוא ,"עטכיש
 ןופ זיוה סָאד ןעמענ טשינ רָאנ ,ןוטּפָא סרעקנוי יד טוָאלעג

 ,"טעטימָאק-סגירק ןרענָאיצולָאװער,

 יד ןופ טיטעּפַא םעד רַאּפ ןקָארשעג ךיז ייז ןּבָאה רשפא

 ?טכיוועגכיילג ַא ןטלַאהנייא טלָאװעג ןוא ?עטכער,

 סווָאקשיר טעּברַאעג ָאד ןיש טָאה ץלַא ןופ רעמ רָאנ
 ,סעקיוועשנעמ יד טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,גָאלשרָאפ רעד ,לצעלק

 .דצ רעטירד ַא ןרעוו ןוא םולש ןיא ןגײלנײרַא ךיז ןלָאז ייז זַא

 ינייא ןוא רעדער יד ןשיװצ טקורעג ךיז טָאה לצעלק עגיזָאדסָאד

 .טעטימָאק-סגנוגידייטרַאפ ןופ ןגָאװ םעד ןופ גנַאג םעד ןטלַאהעג

 בוא :םוטַאמיטלוא ןַא טלעטשעג ןּבָאה סעקיועשנעמ יד

 גָאלשרָאפ םעד ןָא טשינ טמענ טעטימָאק-טגנוגידיײטרַאֿפ רעד

 יז ןטערט ,םולש ַא ןגעוװ ןעננולדנַאהרעטנוא ףֹּכיּת ןּבייהוצנָא
 עשירָאטַאנרעּבוג סָאד םורַא ױזַא זיא .טעטימָאק םעד ןופ סױרַא
 ןוא תוחוּכ ןגָארקעג ךעלדנע טָאה סע זיּב -- ,ןרָאװעג לוצנ זיוה

 ,ןושל םענעגייא ןייז טימ ןדער וצ ןּבױהעגנָא

 רבח ןעמוקעג זיא ,גָאטימכָאנ ,רעּבָאטקָא ןט28 םעד

 ןָא גָאט ןטשרע ןופ ךָאנ ןרָאװעג טקישעג זיא סָאװ ,ווָאנרימס
 ןוא ,עירעליטרַא עשיטסיװעשלָאּב יד ןעגנערּב וצ אקנידאכ ןייק

 זיא רע זַא ,טניימעג ןּבָאה עלַא ןוא ,ןעמוקעגקירוצ טשינ זיא
 רבח ,לוש-סגירק רעשירעדנַאסקעלַא רעד ןיא ,שינעגנעפעג ןיא ןיוש

 ךרוד זיוה סרָאטַאנרעּבוג םוצ ןגָאוקעגכרוד ךיז טָאה ווָאנרימס

 ןטרעצנַאמעג ַא טימ ןוא ןטַאמרַאה יירד טימ ןלורטַאּפ טייק רעד

 ,ץיּבש רעד ןיא ליּבָאמָאטיױא
 ,טזָאלעגכרוד םיא ןּבָאה ןלורטַאּפ עשרעקנש יד ױזַא יװ

 טּביײלּב ,תוּביס ערעדנַא רעּביא יצ ,ןעזעג טשינ ןּבָאה ייז יצ

 ,טרעלקרעדמוא

 ,עגידנריפמואירט ,עגיכליה סָאד ןלעטשרָאּפ ךיז ןָאק ןעמ

 ,לֵאז םעניימעגלא ןופ טרעהעג ךיז טָאה סָאװ ,ןלַאש עגידיירפ
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 ןּבָאה תולוק יד ,זיה ןשירָאטַאנרעּבוג ןצנַאג םעד ןופ ,ףיוה ןוֿפ
 -סַאיוטנע ,עשימרוטש טרעהעג ךיז ןּבָאה סע ,טפול יד טליפעגנָא
 יד רעּביא ןפיול ַא ,טנעה יד טימ ןשטַאּפַא ,ןפורסיוא עשיט
 ,גנוציז ןייז ןסירעגרעּביא טָאה טעטימָאק רעד ,ןגיטש

 עדנגלָאפ יד ןעזעג רע טָאה ,לַאז ןיא ןײרַא זיא רע זַא
 :עגעצס

 ןופ ןעלסקַא ןוא טנעה יד ףױא ךיז טגיו ווָאנרימס רבה
 .רעטעּברַא ןוא ןטַאדלָאס עטּפַאכרַאפ תעגושמ רעגידיירפ ןיא יד
 ,סעצײלּפ יד רעּביא רע טלַאפ רעטּפעשעגסױא ןַא ,רעכיילּב ַא
 טנַאה ַא ןקערטשוצסיוא רָאנ טויײװַאּב רע .רעּפרעק רעטיוט ַא יו
 .רעּביא ןוא טייקדימ רַאפ זיא ןוא ןנָאז סעפע לו רע ,ףיוה םוצ
 ,טרָאװ ןייק ןעגנערּבוצסױרַא דנַאטשמיא טשינ גנושַאר

 ןענַאטשעג ןענעז ןטרָאד ,ףיוה ןפיוא סױרַא זיא םלוע רעד
 סיֹורָאפ ליבָאמָאטױא רעטרעצנַאּפעג ,רעצלָאטש ַא ,ןטַאמרַאה יירד

 ,ןסַאג רעװקסָאמ יד ףיוא רעייפ טימ ןעייפש וצ טיירג ,ייז רַאפ
 רעד סָאװ ,םזַאיװטנע םעד ןּבײרשַאּב וצ טשינרָאג זיא סע

 .מוא ןופ יד ייּב ןפורעגסױרַא טָאה ןטַאמרַאה יד ןופ קילּבנָא
 לָאמנייא טימ ןיא סע .רענלעז עטעשטומעגסיױא סעּכ ןגיטכעמ
 .רַאפ עצנַאג סָאד טקעװעגפיוא טָאה ןוא ןעמוקעג חוּכ רעטיורג ַא
 ןּבָאה טייקגיטכעממוא יד ןוא טכַאממוא יד סָאװ ,רעייפ ענעשָאל
 ,ןטסידרַאװג עטר ןוא ןטַאדלָאס יד ייּב טױטענּפָא טַאהעג
 ,זיוה סרָאטַאנרעּבוג ןיא ןענופעג ךיז ןּבָאה סָאװ

 טייקכעלגעמ ןייק טַאהעג טשינ ןּבָאה סָאװ ,"רעקסניווד, יד
 .רַאפ םעד גילוצ טָאה סָאװ ,טשרוד-המקנ רעייז ןליטש וצ
 ,רענייב ערעייז ןיא טמַאלפעג םירבח ערעייז ןופ טולּב םענעסָאג
 .טנע ַאזַא טימ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,רעטעּברַא עכעלטנגוי יד
 טּפשמרַאפ ןעועג ָאד ןענעז ןוא זױה סרָאטַאנרעּבוג ןיא םזַאיז
 .ץנ ךיז ןּבָאה עלַא - ,רעּבײװ יד וליפַא ;טיײקגיטעטמוא ףיוא
 יד טשוקעג ןּבָאה ןטַאדלָאס יד ,ןטַאמרַאה יד ףױא ןפרָאװ
 טולַאהעג ןּבָאה רעּביײו יד ,סנזייא יד טעלגעג ,,ןרער ענעלָאטש
 עגעלָאטש עטלַאק יד ןטסירּב עכעלּבייוװ ערעייז וצ טקירדענוצ ןוא
 -עג ךיז ןּבָאה סע .ןעמוק טעװ רעייפ סָאד עכלעוו ןופ ,רעולעה
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 :עװַאלסַאמ עטרבה רעד ןופ ןענייוועג-ךיירפ עשירעטסיה טרעה
 זונס ךעמעננָא ךיז טעו היא ,ךעלרעדניק ,ךעלרעדניק --

 ,עסקיש עשרעיױמ יד טָאה - !טולּב ןשיטַאדלָאס םענעסָאגרַאפ
 ןגירשעגסיױא ,טַאמרַאה ַא ףיוא טּפַאכעגפױרַא ךיז סָאה עכלעוו

 .ארומ ןָא ,יירפ טציא ןיוש
 ערעייז ןיא טגיל הלווע רעזנוא ! ןעמעפנָא ךיז ייז ןלעוו ,יֵא --

 י/צ ךיז טָאה-!ןעײּפשסױרַא יז רימ ןלעװ ןטרָאד ןופ ןוא ןרער

 | | * .רענלעז ַא ןגירש
 םעד רענייא טָאה - !טמוק ןעמ !זנוא וצ טמוק ןעמ--

 .ןּבעגעגוצ טומ ןרעדנַא
 יעֹּבַא טימ ץעגנַאגעגמורַא ןיוש זיא עװָאליַאמזיא עטרבח

 גידנרעדַאפסױרַא ווָאקשיר רבח םעד טקוקעג ןוא ּפָאק םענעּבױה
 ,עטשרע יד ןעוועג זיא עיפָאס עטרבח ןוא ,ןיײרַא ןגיוא יד ןיא

 רעװלָאװער ןטקערטשעגסיוא ןטימ טּפַאכעגפיױרַא ךיז טָאה סָאװ

 ,ליּבָאמָאטױא ןטרעצנַאּפעג ןפיוא

 ןיא עיצַאוטיס יד ןעמונעג ןױש טָאה ווָאקשיר רבה רָאנ

 ,:ןײרַא טנַאה רעד

 סע ּףָאה ךיא סָאװ ,לדנעפש סָאד טכַאמעג סָאה סָאד --
 .םולש ןיימ ךרוד ןירַא רעדער יד ןיא ט?עטשעגנײרַא יז
 "סעקיוועשנעמ , יד -- ,םירבח יד וצ טגָאזעג רע טָאה -- ,גָאלשרָאּפ
 יז ,ןילַא ןּבילּבעג ןענעז "ןרעסע, יד ,ןגָאלשעגּפָא רימ ןּבָאה

 .ּמַא ןּבָאה רימ ,תוירחַא סָאד ךיז ףיױא ןעמענ וצ ארומ ןּבָאה

 .כרוד ןוא ןריולרַאפ ךיז ןּבָאה ייז ,ייז ייַּב טסײג םעד טיוטעג

 ןריטקיד ייז רימ ןלעװ רעטציא ,וּנ ,עירעליטרַא רעזנוא טזָאלעג

 ?ןָאפ ןייז טימ וָאנַאװיא רבח זיא ואוו !םולש ַא

 ןּבױוהעגנָא ןעמ טָאה - !ווָאנַאװיא רבח ,ווָאנַאװיא רבח --

 | ,ןטייז עלַא ןופ ןעיירש וא
 טנַאה רעד ןיא ןטלַאהעג ןוא ןזיװַאּב ךיז טָאה ווָאנַאװיא רבח רעד

 .גנוזָאל ןייז טלָאמעגסיוא טַאהעג טָאה רע רעכלעוו ףיוא ,ןָאפ עטיור יד
 םייּב ןוא ,טלקיװעגרעדנַאנַאפ יז טָאה ווָאקשיר רבח רעד

 ןָאג ,ןטָאימעלוּפ עשיטסידרַאװנ-סייוו ,עגידנרעקַאלפפיוא ןופ טכיל

 ;לֹוק ןפױא גגוזָאל םעד טגעיילעגרעביא לָאמַא
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 יז ןצַאלַאּפ יד - המהלמ ;ךעלּביטש יד + םולש ,
 שַאמרַאה ַא ףיוא ןעגנָאהעגנָא יז ,ןָאפ יד ןעמונעג טָאה רע

 | ;ןֿפױֿפַאּב ןוא

 י.העלעּבָאקס ןפיוא סױרַא יז טלעטש ,,ךעלרעדניק = ,ונ --
 .ןָאיטּבײה ןוא ,"טעטימָאק-סגירק ןרענָאיצולָאװער, ןרַאפ ,ץעלט
 ,םולש ןגעו ןעלדנַאהרעטנוא רעטייוו ןייג לייוורעד לעװ ךיא

 וצ ןּבױהעגנָא ןּבָאה רעכעד רעװקסָאמ ,ןסָאג רעװקסָאמ
 ןגָארטעג ךיז ןּבָאה ץַאלּפועלעבָאקס ןופ ,רעייפ טימ ןעייּפש
 ןיא ןיירַא זיא ןרענוד עגיזָאדיד ןופ רענייא ,ןרענוד  עגידנעילג
 ןופ קָאטש ןטשרע ןַא ףױא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,קײטּפַא ןֶא
 ןוא ןיזנעּב ןופ ןיזַאגַאמ ַא ןסירעגפיוא ,סַאג עװָאדַאס ףיוא זיוה ַא
 'רעדיװ טָאה עװקסָאמ זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע ןוא .,לָאהָאקלַא
 .ַאבילעה ןרָאװעג ןענעז ןסַאג יד ,לּפַאק עטר סָאד ןוטעגּנָא
 ,ןצַאקרוטש-רעזייה עגידנענערּב ןופ ןטכיופ

 יָשוער טימ ןדָאלַאּב ,ליּבָאמָאטױא רעטרעצנַאּפעג רעד = |
 ךיוא ךיז ןּבָאה סע עכלעוו ןשיווצ ,ןטסידרַאװג עטיור ערענָאיצול
 ףךיז טָאה ,עװָאלסַאפ עטרבה רעד טימ עיפָאס עטרבח ןענופעג
 ןלורטַאּפ עשיטסידרַאװג-סייוו יד ךרוד רעצלָאטש ַא ןגָארטעגקעוװַא
 עטכַאװשענּפָא יד וצ ףליה טפַארּבעג ,ןלַאטרַאװק-רעטעּברַא יד ןיא
 ןּבָאה ןטסידרַאװג עטיור עגנוי עגידנרעיודסיוא-גנַאל יד ,ןענָאיאר
 .עקסוװָארַאכוס ףיוא .סעכ ןגידנטרַאװ רעייז רַאפ גנוזעלפיוא ןגָארקעג
 רָאּפ ַא ןמרָאװעגנָא ,עקדוּב-סגנוטייצ ַא ןמרָאװעגמוא ןעמ טָאה
 .- ,רעזייה יד ןופ לּבעמ ןפרָאװעגסױרַא ,ןרעיוט ןכָארּבעגּפָא ,ןענוט
 ,םולח ןגירעגנַאל ריא ןליפרעד טנָאקעג טָאה עיפָאס עטרבח ןוא
 .עגידנעילַאפ עריא טימ ,טסורב רעשלדיימ רענעגיוהעג ריא טימ טנָאקעג
 ץיפש רעד ןיא ןייטש ,רעװלָאװער םענעדָאלעגנָא ןַא טימ ,רָאה
 ,טָאטשטמױה סרָאצ ןיא ןדַאקירטּב ףיוא ןטסידרַאװג עטיור ןופ

 ,רעכעד ןופ רעייפ טימ ןענעגער וצ ןּבױהעגנָא טָאה סע
 רעװקסָאמ יד ןופ ןלָאפוק ענרעדליג יד .רעּביטש-םעדיוּב ןופ
 יעג ןוא טמַאלפעגפיוא ,ןטכױלַאּבלעה טכַאנ יד ןּבָאה סעווקרעצ
 ךיא ןייש םענעדלָאג רעײז טימ ןרעטש עסיורג יו ךיז ןטכױל
 | / ,ןגער ןגידרעייּפ

 33 ,עווקסָאמ ,08
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 טמאלפעגפיוא םַאק-רעייפ רעטיור ַא טָאה טרָאד.ןוא-ָאד
 טָאה טרָאד-וא-ָאד .טָאטש ןופ לײטּפָא ןטייוו ַא ןיא ךַאד ַא רעּביא
 טָאה סָאװ ,עווקרעצ ַא ןופ ןרעּפמילק-ןקָאלג ַא טליּפשעצ ךיז

 יד .,דנַאלסור.רעטומ יד ןעװעטַארוצּפָא טָאג ףליה וצ ןפורעג
 עגעלַאטעמ ערעייז טימ רָאנ ןּבָאה ןקָאלג:עװקרעצ יד ןופ ןעגנולק
 .העלעּבָאקס ןופ רעולעה-טַאמרַאה יד טרעטנומעגפיוא ןעמיטש
 ,ךיז ןופ רעייפ רעמ סָאװ ןעיײּפש וצ ץעלפ

 ווָאקשיר רבה ןסעזעג זיא זיוה סרָאטַאנרעּבוג ןיא גינייוועניא
 טעטימָאק , ןסימ טלדנאהעגרעטנוא ןוא ןָאפעלעט םייּב גיאור רעייז
 רעטנוא ,ןעננוגנידַאּב-םולש ןגעוו "טייקרעכיז רעכעלטּפַאשלעזעג רַאפ
 טלכרָאכעגסױרַא ךיז ןומ ןבָאה סע סָאװ ,ןעמיטש ענעלַאטעמ יד
 ,רעטסנעפ ןייז רַאּפ ןטַאמרַאה יד זופ ןרער עגנַאל יז

 רעטסנעפ עסיורג יד ךרוד טָאה סָאװ ,עװָאליַאמזיא עטרבח
 ןָא ךיז ןדניצ סָאװ ,ןרעייפ יד ןעזעג זה סרָאטַאנרעּבוג ןופ
 ריא רַאּפ ןקָערשרעד ךיז טָאה ,רעזיה רעװקסָאמ יד רעּביא
 עשיטָאירטַאּפ סָאד טקעוװועגפיוא ךיז טָאה ץרַאה ריא ןיא ,עװקסָאמ
 ןיא ןפיל וװ ןעמוקעג זיא יז ןוא ,ןרעטלע עריא ןופ טולּג
 .ןוא ענעקָארשרעד ַא "םָאקריפסיוא, ןופ רעציזרָאפ ןופ טעניּבַאק
 :עכיילּב ַא

 טסייה !עוקסָאמ ןטכיגרַאפ ךָאד ןלעוװ ייז ? ייז ןעוט סָאװ --
 | !ןטַאמרַאה יד ןלעטשּפָא

 טשינ יי ןלעװ עװקסָאמ !עטרבח ,ךייא טגיאווַאּב --
 ןוא ,טליטשעגנייא ֹווָאקשיר רבח רעד ריא טָאה -- ,ןטכינרַאפ
 רעכלעװ ,לָאטַאנַא רבח םוצ ?לרערךָאמעלעט םעד ךרוד טדערעג
 :עמוד-טָאטש רעד ןיא ןענופעג ץלַא ךָאנ ךיז טָאה

 םעגעסָאגרַאפ ןפיוא רעפטנע ןַא זיא סָאד ,לָאטַאנַא רבח --
 ןעגעז רימ ,ץַאלּפ ןטױר ןפיוא טולּב ןשרענלעז-ןשירעטעלָארּפ
 ,טעטימָאק ןגידתופּתושּב ַא ןגעו ןעלדנַאהוצרעטנוא טיירג רעטייוו
 ..סעיצַארעּפָא עשירעטילימ יד ףּכיִּת ןלעטשוצּפָא

 טָאה סָאװ ,יד ןעועג גנורעקלעפַאװה יד זיא לייוורעד

 ףלוא ןזײװַאּב וצ ךיז טַאהעג:ארוט טָאה יז ,ןטילעג סנטסניימוצ

 טעשודנָאלּבעגמוװַא יירפ ןּבָאה סָאװ ,ןליוק יד רַאפ סַאג רעד
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 נ יי יי *

 ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפוצנײרַא טשינ טאהענ-ארומ רעמ ךאנ ןיא

 ,םיד ּזצ עשירעגירק יד

 עסייו יד יײיּס ,ןטַאדלָאס ןוא רעטעּברַא עטיֹור יד ייס

 .סגירק רעייז ןופ רעייפ טָאד טזָאלעגפױא יז ןבָאה עדייּב - ,סרעקנוי

 רענייאירעדעי ,גנורעקלעפַאּב רעליוויצ רעד ןופ ּפעק יד ףיוא .טומ

 טָאה רענייא:-רעדעי ,ןטנעמוקָאד ןוא ךעלריּפַאּפ טגנַא?רַאפ טָאה

 ןוא ךעלרעגיז ענעדלָאג יד ןעמונעגוצ ןוא ןשַאט יד טכווַאּב

 ןעהעג ןעמ זיא םענײא-ןדעי ייּב ןוא ,"'סעקנערעק, רָאֿפ יד

 רַאֵמ טלעװ רענעי ףױא טקישעגרעּבירא ןרעו וצ טָאדידנַאק ַא

 ךָאנרעד ןרעװ וצ ןוא עיגולָאװער רעד ןופ חּבזמ ןפיוא ןּברק 8

 ,רעניועג יד ןופ דצ ןופ ןובשח ןפיא דלעה 8 רַאפ ןביושרַאּפ

 יד ןיא ןסָא;שעגגײא גנורעקלעפאּב עמירַא יד ךיז טָאה

 ,"עטיורע יד וצ--טגנַעלַאּב יז ןעמעוו וצ טסואגועג טשינ ןוא רעוייה

 ףליה ןעמוק לָאז סע וִא ,טרַאװעג ןוא ,"עסייוג יד וצ רעדָא

 .רָאֿפ ןײא ןיא ןטלאהעג ןטײװצ םעד טָאה רענייא ,טנָארפ ןופ

 יד .ןקַאוֲאְק טימ ןענַאלַאשע ןטרָאד ןופ ןעײג םע זַא ,ןרעכז

 ,טָאטש עגינייה יד ןעװעטַארוצּפָא ןזעלכרוד ייז ןלעװ רענַאבנזי

 ןופ ךָאנ ליט-יוויייס ןיוש טָאה ןעלטימ-סנבעל ןופ לגנאמ 8

 יד ןופ טּבעלעג עכייר יד ןּבָאה ,טריטסיזקפ ןטייצ עגידרעירפ יד

 .עגנָא ךיז ןּבָאה יז סָאװ ,טנַאיװָארּפ טימ ןסָאּפַשז עטליפעגנ

 ייסייוייס ןּבָאה עמירָא יד ןוא ,ןטייצ ערעסעּב יד ןיא טיירג

 רעד ךרוד טפַאכעגניײרַא ךיז חנכס סיורג טימ רעדָא ,טרעננוהעג

 ,ןּפיורג לסיבַא ןטעּבעג ןוא ןיירַא לּבלעװעג ַא ןיא ריט-רעטניה

 ,ןטלאהרעד וצ תויח סָאד

 ,דנאלסור ץנַאג יו ,גנורעקלעפַאּפ עמירָא רעוװקסָאמ יד

 ןעבעז סָאװ ,ןשינעעשעג יד ןופ טעשטומעגסיוא יױזַא ןעוועג זיא

 יד ךָאנ ענייא םוטּפַאר ןעננַאגעג עיצולַאװער-רַארּבעֿפ רעד טניז

 טעװ סע רעוו ,סנייא-ץלַא ןעועג ןיוש ריא זיא סע זַא ,ערעדנַא

 ספ ןוא ,ןגירק ֹוצ ןרעהפיוא ךיז לָאז ןעמ יּבַא ,טכַאמ יד ןעמענ

 ץוש סנעמעוו רעטנוא ,זנַאל ןיא טעטירָאטױא לקיטש צ ןייז לָאז

 ןּבעל ןלַאמרָאנ םוצ ןעמוקקירוצ ןענָאק לָאז ןעמ

 גנורעגַאלַאּב יד טַאמ וצ טימעג ךיז ןּבָאה ,רעדיוו ,עכייר יד
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 רעדעי ןיא ןגינעגרַאפ ןּבָאה ןענָאק עכייר .רעמענעגנָא סָעיו

 ,ןענימעג טשינ ךיז ןלָאז ייז רעכלעוו ןיא ,ענַאל
 ,טרָאּפס ןימ א ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא גנורעגַאלַאב יד

 זיא רעביטש יד ןיא :גנולייוװרַאֿפ ןימ א ןיא ,ןגָאז ןָאק ןעמ

 ,טעּברַאעג טָאה ירטקעלע יד ,ןייש רעטעוװ סָאד ,םירָאװ ןעוועג
 ןעוועג ןיא ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,ןָאפעלעט רעד ?ןָאּפעלעט רעד ןוא

 ,עװקסממ ןיא ןעגנַאגעגנָא ןיא סָאװ ,גירק-רעגריב םעד תעּב

 ןךוא "עטר, יד יא ,"עסייו, יד יא טנידַאּב טָאה רע .לָארטיײג

 עגייש רעװקסָאמ יד ןופ ןכערּפשעג ןגָארטעצ וצ טייצ טַאהעג ךָאנ
 -עגסיױא ךיז ןּבָאה ייז ,רערעדנַא רעד וצ רענייא ןופ ךעלּביײוו

 ךעלעקטָאלּפ ןוא תוליכר ןגָארטעגרעּביא ןוא טנוזעג ןפיוא טגערפ
 .רעזייה יד ןיא יז ייב ןעייטש סָאװ ,ךעלרעקנוי עגייש יד ןגעוו

 ךעוועג טשינ זיא סע לייוו ,ּביירטרַאפ-טייצ רעטוג ַא ןעוועג זיא סע

 ביל ןייז וצ ןעמ זומ ,ןָאפעלעט רעד ןוא ,ןוט וצ סרעסעּב סָאװ
 ןוא רעסעּב טרינָאיצקנופ געט עגירעיורט יד תעפ טָאה ,ןּבעגוצ

 .ןטייצ עלַאמרָאנ ,עכעלנייוועג יד ןיא יו ,רעכעלטקניּפ

 "טנַארעפערּפ, טליּפשעג ןוא טכענ עצנַאג ןסעזענּפָא זיא ןעמ

 .רַאפ וצ טימעג ךיז טָאה ןעמ -- טרָאװ ןייא טימ ,"רעקוָאּפ, ןוא

 .רעמענעגנָא סָאװ ,טזָאלעג רָאנ ךיו טָאה סע יו ,טייצ יד ןעגנערּב

 וצ ןבעגוצ ןעמ ן1ומ ,סעקשטעמַאד ענייש רעװקסָאמ יד ןוא

 ןטלַאהוצפיוא ידּכ ,לייט רעייז טרעייטשעגייּב ןּבָאה ,ּביול רעייז

 געט עגירעיורט יד ןיא גנורעקלעפַאּב רעד ייּב גנומיטש עטוג יד

 יו ,ךיז ךָאנ "ןעוװעשזַאכוא , טזָאלעג ןּבָאה ייז סָאװ ,םעד טימ

 ןלעװ וָאנסַארק לארענעג ןוא יקסנערעק זיּב ,ןגעװ הווצמ רַאּפ
 ןעוועטרילפ רַאֿפ טייהנגעלעג עסיורג ַא ,טנָארפ ןופ ףליה ןקישוצ

 =טולּב יד ןוא ךעלרעקנוי עקשטעגנוי ,ענייש יד ןבעגעג ךיוא ןכָאה
 ןעמ ןעמעוװ ,רעצישַאּב עווַארב יד - ךעלריציפָא עגנוי-ךלימ-ןוא

 ןופ ןעמירַאװאוצנָא ייז ידּכ ,רעּביטש יד ןיא ןעמונעגניירא טָאה

 .סָאג ןופ טלעק רעד
 ןבָאה ייז .רעטייוו ךָאנ ןעגנַאגעג ןענעז ןעמַאד ערעדנַא

 ,בוח ןשיטָאירטַאּפ רעייז ןליפרעד םייּב ןעמונַאּב גיטומ ױזַא ךיז

 ןעוועג ןענעז יז ,סנּבעל ערעייז טלעטשעגנייא טעמּכ ןּבָאה ייז זַא
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 טלקיוועגנייא ,"ןטינשרעטוּצ , ןטיירנופ טימ גָאט ןענַאג 8 ןעמונרג ירא

 ,ךעלעקירטש ףיוא ןוא סָאג רעד ףיוא סיורט ןננעז ,ןריפ ;ומ ןיא יז

 יפירַא ,ןּבױא ןופ טקישעגפָארַא יי ןבָאה ךעלרעקני יד סָאװ

 / .,רעכעד יד ףיוא טננַאלרעד
 טעקיװעשלָאב יד זַא ,טבילנעג טשינ טָאה רענייק רָע

 ןענָאק יז עכלעװ ,טכעמ יד ןטעברטּפ רע טסנרע עקַמס ןענייט
 רָאנ ןיא סע זַא ,ןטל8 הע טָאה ןעמ ,ןטלעהנָא טשיג ליס-לוי.ליס ךָאד

 רעד ןופ רעכלעוֲא "דַאוימע, ןֵא ,שינעצשצב = גירגעיינברוד

 פליוו .,רַאפרעד ןלימשפא ךיז ףרעד סָאװ ,טישטַאװער דעשיסור

 ךױ טָאה המשנ טפשיסור עסטיירב יד .טיטלַארער ןכאמ רימ
 יג

 ,ןגיעורטב רלֲעַב ךיז טעװ יז ןוא ,ןוטענ-ליטש א

 װָאקשיר רבח ןוא ,ןגָאלשעג -יז ןעמ טָאה ןסַאג יד ףיוא
 .םלש, ןגעװ ןענגלדנעהרעטנוא ןריפ ןייט ןיא ןטלַאהעג טָאט
 ןיא לצעלק סָעד ןפוטש רעפיט ןייא ןיא ןטלשהעג ,"טעטימָקק
 ,"טייקרעכיז רעכעלטּפַאשלעזעג רָאּפ טעטימָצק, ןופ רעדער יד
 ,תוחּכ יד ןטלָאמשעצ .,טייקגיטעמ .רעייז טריזילצראב

 גנוטלַאה ענגידהפצוח יד ןעוועג יא טייז רעטייהצ רעד ןופ ;
 ץגַאג ןיוש ןבָאה עבלעװ ,סרעקנוי ןוא ןריביסש עסייוו יד ןופ
 ןיזמוא םעד ןרידיווקיל ףרַאד ןעמ וע 8 ,םעד ןגעו טד ערעג ןֿפָא
 יד ףױא רעדיל עשיראצ ןעננװעג ןּבָאה ןוא ,(שיצולָאװער יד
 סָאװ ,ןטנעמעלע ערענָאיצו לאוער לד ןקָארטעגאָא טָאה טָאד ,ןסג
 .רעביז רעכעלטפאשלעזעג דַאּפ טעטימָאק , ןיא ןענופעג ךיז ןּבָאה
 .סעקיועשלָאּב יד רעביא גיז םעד ןלייאוצוצ ,"טייק

 רבה םעד עקַאט ןפלָאהעגוצ גיצניו טשינ ןּבָאה וצרעד ;
 רעד ףיױא קערש ַא ןפרָאװעגנָא ןּבָאה סָאװ ,ןטַאמרַאה סווָאנרימפ
 עשינדחּפ ַא עמוד-טדָאטש ןיא ןפורעגסױרַא ןוא .גנורעקלעטַאב
 לעגנולדנַאהרעטנוא יד .תוחוּכ עשיטסיוועשלָאּב יד ןופ גנוצַאשרעּביא
 .ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה םולש ןגעוװ
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 ןטייז עדייב ןופ ךיז ןּבָאה סעיצַארעּפָא עשירעטילימ יד
 .ןוא:ריפ יד זַא ןוא .העש גיצנָאװצ-ןוא:-ריפ ףיױא טלעטשענּפָא
 טָאה ןטַאטלוזער ןייק וצ ןוא ,טגידנעעג ךיז ןּבָאה העש גיצנָאװצ
 ןופ םיכאלמ עיינ ןענופעג ןיוש ךיז ןּבָאה ,טכַארּבעג טשינ סע
 ,עטמַאַאב-טסָאּפ יד ןופ ,רענַאּבנזיא יד ןופ טלַאטשעג ןיא םולש
 ייז ןַא ,םוטַאמיטלוא ןַא טלעטשעג םידדצ עדייּב ןּבָאה סָאװ
 .ןײרַא טָאטש רעד ןיא ןקַאזָאק טימ ןענָאלַאשע ןזָאלכרוד ןלעוו

 .עג ןיש טָאה רע .טלָאװעג סָאד רָאנ טָאה ווָאקשיו רבח
 .ידנעטשרַאפ ןייק וצ ןעמוק טשינ לָאז ןעמ זַא ,רַאמרעד טגרָאז
 .ןעגנורעדָאפ ערעדנַא טקורעגסױרַא רע טָאה לָאמ סעדעי ,גנוג
 ץלַא ,ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ןגיוצרַאפ ךיז ןּבָאװ סע רעמ סָאװ
 "ץסייוו , יד ייּב ,זיוה סרָאטַאנרעּבוג םעד ןרָאװעג זיא רעקרַאטש
 יד .ןענורעצ ךיז ןענעז תוחוּכ ערעייז .טסייג רעד ןלַאפעג זיא
 יד ,טקרַאטשעג ךיז ןּבָאה ןגעגַאד סעקיװעשלָאט יד ןופ תוחוּכ
 ןּבױהעגנָא ןיוש ןּבָאה טציא .טלעטשענגּפָא ךיז ןּבָאה ןקירּבַאפ
 ןענָאַאר עלַא ןופ רעטעּברַא זיוה סרָאטַאנרעּבוג םוצ ןעמָארטש וצ
 ןרענָאיצולָאװער, ןוֿפ תושר ןיא טלעטשעג ךיז ןצָאה ייז ןוא
 ."טעטימָאק-סגירק

 ,גידגרעדָאפ רעמ לָאמַא סָאװ ןרָאװעג זיא וװָאקשיר רבח
 :ָאװטנַא ןטסידרַאװג עסייו יד לָאז ןעמ זַא ,ןיוש טגגַאלרַאפ רע
 .טַאירַאטעלָארּפ םייּב זיולּב רעוועג סָאד ןזָאלרעּביא ןוא ןענעפ

 ןפַאש ,םולש ןיא ןיירַא רעדיוו ךיז ןגייל רענַאּבנזיײא יד
 .ךיז ןפעלשרַאּפ ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ,סענָאז עלַארטיײנ

 .רַאפ טגירק ןעמ ,טמַא-ןפַארגעלעט םעד ןעמ טצעזַאּב לייוורעד
 רעמ ןעמוקוצנָא ןיוש ןּבייה ןטרָאד ןופ ,רטנעצ ןטימ ןעגנודניּב
 סװָאנסַארק ,ףיוא ךיז טרעלק דַארגָארטעּפ רעטניה עגַאל יד .תועידי
 ןדיימוצסיוא ,ןטסידרַאװג עטיור יד טימ ךיז ןגיזנעטשרַאפ ןקַאזָאק
 ןייג לָאז רע ,ןיקסנערעק ףיוא ןועדָאּפ ייז .גירק-רעגריּב םעד
 ,טפױלטנַא יקסנערעק ,טָאטשטּפױה רעד ןיא ןָאפ רעסייוו ַא טימ

 סיקסנערעק ןופ זַא ,רַאפרעד ןיוש טגרָאז ווָאקשיר רבח
 .עװקסָאמ ץנַאג ןסיוורעד ךיז לָאז ןדניוושרַאפ ןשינױחּפ

 ,ךיז טלַאּפש "טייקרעכיז רעכעלטפַאשלעזעג רַאפ טעטימָאק , רעד
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 רעמ לָאמַא סָאװ ךיז ןקערש טעטימָאק ןיא ןטנעמעלע עקניל יד
 ,טעצװָאלי;רָאק ענעפָא ןענעז סָאװ ,ןריציּפָא "עטכער, יד רַאפ
 סרעקני יד ייּב טסײג רעד .שינעגירק ַא ןָא ךיז טבייה סע
 סרעקנוי יד ןשיװצ ןטנעמעלע עשידיי ןוא עמירָא יד ,ךיוא טלַאפ
 .ןפיול ןוא סיוא ךיז ןטלַאהַאּב ,םַאטשּפָא רעייז ןָא ךיז ןענָאמרעד
 :רעטומ, יד טרעװ רעמ לָאמַא סָאװ ."עטיור, יד וצ רעּבירַא
 ,.טיטעּפַא ןשיטסיװעשלָאּב ןרַאפ םיולפ ַא יו ףייר "דנַאלסור

 טמַארטַאּב טציא זיּב טָאה סָאװ ,גנורעקלעפַאּב רעווקסָאמ יד =|
 ,ךעלּביײװ רעװקסָאמ יד ;סרעטער עריא רַאפ ןריציפָא "עסייוו, יד
 יוצ ןייא ןיא ,סטכעקעג ןכָאק ןייא ןיא ןטלַאהעג ןּבָאה סָאװ
 ףעלרינש ףיוא ןעגנַאלרעדוצפױרַא ייז ןוא "ןטינשרעטוּב, ןטיירג
 .עגסױא ןרָאװעג ןעגעז ,רעכעד יד ףא סרעקנוי עגייש יד וצ
 ןגיגָאטסקעז םעד ןופ ,גנורעגַאלַאּב רעגנַאל רעד ןופ טעשטומ
 ןופ טײקטסואוַאּבמוא רעד ןופ ,ןעמייה יד ןיא ןייז-טרַאּפשרַאפ
 .,קערש-טיוט רעד ןופ ,ךיז ןעניפעג ייז רעכלעוו ןיא ,עגַאל רעד
 ,ּפעק ערעייז רעּביא ןגיולפעג זיא סָאװ

 ,טירש םענעדײשטנַא םעד ףיוא טרַאװעג ןעמ טָאה םניחּב
 ןדעי טמוק רע זַא ,ןדערנייא ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ןעמ סָאװ
 ןעמ טָאה םניחּב .ענַאל רעד וצ דנע ןַא ןכַאמ טעװ ןוא ,טנעמָאמ
 טסעפ ךיז טניפעג טָאטש יד זַא ,ןועכיזרַאפ ןייא ןיא ןטלאהעג
 קילבנגױא ןדעי ןענָאק ייז ןוא ,"עסייו, יד ןופ טגעה יד ןיא
 ןטלַאהעג ןעמ טָאה טניחּב .סעקיװעשלָאּב יד טימ ףוס ַא ןכַאמ
 ךיז ןעניפעג עװקסָאמ ןיײק געװ ןפיוא זַא ,ןטסיירט ןייא ןיא
 טָאה סָעװ ,ןיילַא יקסנערעק וליפַא ןוא ןקַאזָאק טימ ןענַאמטעה
 ְךַא ןופ ץיּפש רעד ןיא טייג ןוא דַארגָארטעּפ ןעמונעגקירוצ ןיוש
 ,דגַאלסור-לרעטומ סָאד ןעיירפַאּב וצ ידּכ ,יײמרַא

 טשינ זיא טײקרָאלק ןייק ,ןעמוקעג טשינ זיא ףליה ןייק -|
 ןעװעג זיא'מ יװ ױזַא ןוא ,עיצַאוטיס רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא
 ןופ ךורבסיױוא ןופ גָאט ןטשרע םעד ןופ טרעגַאלַאּב ,טרַאּפשרַאפ
 ןטלַאהעגנָא סע טָאה יױזַא ,עיצולָאװער רעשיטסיװעשלָאּב רעד
 טָאה טנַאיװָארּפ רעד .ןעװעג טשינ זיא ןסע ןייק .טציא ךיוא
 -עג םיקמ טשינ ןיא גנונעפָאה ןייא ןייק ןוא ,טּפעשעגסױא ךיז
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 טָאה יז ןעוו ,ףוס םוצ ,גנורעקלעפַאּב רעװקסָאמ יד טָאה ! ןרָאװ
 ךיז ,סעקיועשלָאּב יד וצ רעּבירַא-טייג טכַאמ יד זַא ,טקרעמַאּב
 | ,טייז רעקניל רעד ףיוא לקַאװ ַא ןּבעגעג

 ןיא ןענָאיַאר עמירָא יד ןּביוהעגפיוא ךיז ןּבָאה טשרעוצ
 סרעקנוי יד ןּבירטרַאפ ןיילַא ןּבָאה ייז ,טָאטש רעד ןופ ןקע יד
 ןיא וליפַא .סעקיועשלָאּב יד ןפלָאהעג ןוא ןריציפָא יד טימ
 ,עכייר יד טנױאװעג ןּבָאה סע ואו ,טָאטש רעד ןופ רטנעצ
 טימ ןקוק וצ ןּבױהעגנָא סרעטער עגיטכענ יד ףיוא ןעמ טָאה
 ,"רעקנוי, טרָאװ סָאד ,ןקילּב עגידנטכַארַאפ .,עגידנגָאזנָא-טכעלש

 זיא ,גנונעפָאה עצלָאטש ַא טיידַאּב ךָאנ סע טָאה ןטכענ סָאװ !
 ,ךעלּבײװ רעװקסָאמ יד ,טרָאװ-לדיז ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאּפ
 ןעשטשעיּפ ןייא ןיא ןטלַאהעג סָאװ-רָאנ טשרע ךיז ןּבָאה סָאװ
 ןעלדיז וצ ןּבױהעגנָא ייז ןּבָאה ,ךעלריציפָא ענייש ,עננוי יד טימ
 "ןרענָאיצולָאװער-רטנָאק, ,"ןטסידרַאװג עטייװ, ןעמענ יד טימ
 !ענעקרעד וצ ןּבױהעגנָא ןעמ טָאה ןייציפָא יד ןופ ךס ַא ייצ
 קקסװָאדישזע טימ ןעלדיז ייז ןעמונעג ןוא ,םַאטשפָא רעיײז
 ,"קדרָאמ
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 15 לטיּפַאק

 רעינַאּפמַאש ןוא רָאיוװַאק
 סָאװ ,גנושימעצ רעד ךָאנ זיא "לָאּפָארטעמ, לעטָאה ןיא

 .עדנע עלַאקידַאר ַא ןעמוקעג ,גָאט ןטשרע םעד ןיא ןרָאװעג זיא
 יס רעד ךָאנ זיא ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,לעטָאה ןיא ןּבעל טָאד .גנור
 ,לָאמרָאנ טעמּכ ןרָאװעג גָאט ןטשרע םעד ןופ עכָאטַאמ

 יד ,טסייה סָאד .ןעועג טשינ סע זיא לַאמרָאנ ןצנַאגניא
 ןייק טַאהעג טשינ ,לעטָאה ןופ ןלַאז יד ןיא ץוח ַא ,ןֹּבָאה טסעג
 רעד ןופ ןטינשעגּפָא ןעועג זיא לעטָאה רעד ,גנוגעװַאּב עיירפ
 ,טלעוו רעגידנסיורד

 ןּבָאה ,ןפַאשַאּב טָאה טַאקָאװדַא רעד סָאװ ,"סעיסימָאק, יד
 ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז יז ןּבָאה ,ןוט וצ סָאװ טַאהעג טשינ
 עירעטָאל ַא ןפַאשַאּב טָאה ןעמ ."ץיירק ןטיור ןגיטעטליואוו, ַא
 /  .רעגיזיײטרַאּפ עװַארּב יד ןופ ןצונ ןרַאפ

 ןפיקרַאפ ןטימ ןעמונרַאפ ןעוועג טציא ןענעז ןעמַאד יד
 זיא ןּבעל עכעלטפַאשלעזעג סָאד יו ױזַא רעּבָא ,ןעלטעצ-ןיוועג
 יד .ןרָאװעג טסואימרַאפ דלַאֹּב סע זיא ,סענעננואווצעג ַצ ןעוועג
 ,ןגיוא יד ןיא ןפרַאװ ןיא ןטלַאהעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,רעטכיזעג
 .תועּבטמ ענעּבירעגסױא ,עטלַא יו ,טנַאקַאּב ןרָאװעג דלַאּב ןענעז
 גנָאלַא תעּב ,ףיש רעגנע ןַא ףיױא יװ ,טליפעג ךיז טָאה ןעמ
 | ,םינּפ יינ ַא רַאפ ןָאילימ ַא -- ,עזייריםי רעגילייוו

 יזַא ךיז ןּבָאה עלַא טשינ זַא ,ןּבעגוצ רעּבָא זומ ןעמ
 .רעטנוא בוח רעייז ןיא ןענעז ךעלּביײו ערעדנַא ,טגילײװגנַאלעג
 ןעגנַאגעג ,טפַאשלעזעג רעד ןיא גנומיטש עטוג יד ןטלַאהוצ
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 דצמ סעגעצס-טכוזרעמייא ןפורעגסױרַא ןּבָאה ייז זַא ,טייװ ױזַא
 ןטסגיימוצ .עגירעהעגוצ עכעלנעמ ערעדנַא ןוא רענעמ ערעייז

 יא סָאװ ,ל?ּביײװ עטנַאקיּפ סָאד ןדעד טכַאמעג ךיז ןגעוו טָאװ

 -דרַאיליּב ןיא ןעמוקעגגיײרַא ןעורמוא יד ןופ ךורצסיוא ןטשרע םייּב

 סָאװ ןוא ,טיילעגגוי ערטסַאילַאכ ַא ןופ טײלגַאּב ,עגידנכאל 8 לָאז

 ןיא ןעמַאד ערעטלע יד ןופ זורּבפױא םעד ןפורעגסױרַא טָאה

 ןעמ טָאה - ?סעיגרָא, עצנַאג טּפַאנײּב רָאפ-ןעמוק ןרעמיצ עריא

 ןרעױא יד ןיא טעדוטעג ךיז
 סע ןוא ,ןלַאדנַאקס ןעמוקרָאֿפ טלָאועג ןבָאה םעד ּבילוצ

 טרערעג ןעמ טָאה ךױא .שטעפ וצ ןעמוק טלָאזעג וליפֲא טָאה
 ןגעו רענעמ עלופטקעפסער רעייז ייוצ ןשיװצ לעוד ַא ןגעוו

 יִד ןריפוצסיוא טגיילעגּפָא טָאה ןעמ .ערע-ןעמַאד רעטגיזיילַאב

 | .ןּביולרעד טעוו טייצ יד ןעוו ,"טכילפ-ןרע,

 יד ,ןלַאדנַאקס ערענעלק ןוא ערעסערג עלַא יד רעבָא

 עטוג רעיײז טַאהעג ךיוא ןּבָאה "ןכאזןרע, עטנַאקיּפ ,עטַאקילעד

 ןיא גנולסקעװּפָא לסיּבַא ןעגנערּבנײרַא ןפלָאהעג ןּבָאה ייז ,טייז

 .לעטָאה ןטרענַאלַאּב ןופ ןּבעֶל םענָאטָאנָאמ םעד
 ןענעז לעטָאה ןופ רעניואוונייא יד ןזיײּפשַאּב ןטימ ךיוא

 ןטייװצ ןפיא דלַאּב ךיז טָאה סע ,ןטייקנירעווש ןעוועג טציא

 זיא זױה סָאד וַא ,טלעטשעגסױרַא גנורעגַאלַאּב רעד ןוֿפ גָאט

 ןעקנַארטעג ערעייט ןוא ןסעטַאקילעד יילרעלּכ טימ טגרָאזרַאפ טוג
 עטסָארּפ ןיא קחוד ַא טליפעג דלַאּב רעּבָא ךיז טָאה ראפרעד
 ענעדישרַאפ ןיא ,טיורּב ןיא ,לשמל ,ןעלקיטרַא-ןייּפש עגיטיונ

 טיורּב ,גנורַאנ עכעלשטנעמ ערעדנַא ןיא ןוא לפָאטרַאק ןיא ,ןפיױרג

 ,שטנעמ ןשיסור םייּב ןסיּב רעטסטּבילאּב רעד ,טסואווַאּב יו ,זיא

 ןיא ָאד ןשטנעמ יד ךיז ןּבָאה ךָאד .םיִרָא ייּב ןוא ךייר ייּב

 ערעדנַא ןעועג ןענעז סע .טױרב ןָא ןײגַאב טנַאקעג ?עטָאה

 ,רָאיװַאק ,?שמל יװ ,ןזייּפש
 ,אצמנפ ןעוועג טשינ זיא טיורּב לייוו ,רעבָא רַאפרעד רָאנ

 עג טשינ טָאה ןעמ ןכלעוו ןָא ,ןסיּכיץייר ַאזַא ןרָאװעג סע זיא

 .ןעמוקסיוא טנָאק
 ץרַאװש עלעּבייש ַא ןיעדנַא םייּב ןעזרעד טָאה רענייא זַא
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 שטָאפ ןגירקוצסיורַא סע םיא ייּב טיירג ןעוועג רע זיא ,טיורּב
 י ,,,דרָאמ ַא ךרוד

 ןעמ סָאװ ,קיטש עשירחוס ײלרעלַא טצונַאּב טָאה ןעמ
 יב ןפיוקוצסיוא ידּכ ,ןטפעשעג עסיורג ייּב ןריניבמָאק טנעלפ
 .סעיצרָאּפ עגרַאק ערעייז טּפַאשרעניד רעד

 ןיא ןסעטַאקילעד ערעדנַא ךייש זיא סָאװ ,רעּבָא רַאפרעדְז
 רענַאכַארטסַא ,ןסקַאל עטרעכיומעג ענעדישרַאפ : גונעגרעּביא ןעוועג
 רָאנ ,גגירעה עסיורג ,עטעפ רעמירק ,שיפ עטעפ ,עגישיילפ-סייוו
 ענעדישרַאפ ןיא רָאיװַאק טימ פעט עצנַאג .רָאיוװַאק -- רקיע רעד
 .עג יא ,רעשירפ יא ,טיור ,ָארג ,ץרַאװש-ּבלַאה ,ץרַאװש : ןרילָאק
 ןרַאואוורעזער רעלעק ןיא ןּבָאה טזומעג טָאה לעטָאה רעד .רעטסערּפ
 .ַאֹּב לַאװק-רָאיװַאק ןעמייהעג ַא ןטרָאד טלָאװ רע יוװ ױזַא ,עצנַאג
 .מוא רעד ףיוא גידנקוק טשינ ,טלָאװעג טָאה ןעמ לפיוו ,ןסעז
 ןעמ טָאה ,טשרעהעג טָאה סָאװ ,עגַאל רעד ןופ טײקטמיטשַאב
 םעד טלָאצַאב רָאנ טָאה ןעמ ּבױא ,ךיז טליטשרַאפ -- ,טפיוקרַאפ
 ןרױלרַאפ טַאהעג טעמּכ לָאמטסנעד טָאה טלעג יװ ױזַא ,זיירפ
 יד ייב זיא סע ןוא ,טייצ רעטמיטשַאּבמוא רעד ןיא טרעוװ ןייז
 ןייק לָאמנײק ךיוא ,לעטָאה םעד טנױאווַאּב ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 .ּפָארַא ןצנַאגניא עגַארפ-טלעג יד זיא ,ןעועג טשינ העינמ עסיורג
 ןלעװ טנייה, :קוסּפ ןשיאיבנ םעד ןופ טסיײג ןיא -- ,ןלַאפעג
 רימ ןלעװ ןגרָאמ - ,ןעקנירט רימ ןלעװ טנייה ,ןסע רימ
 ."ןּברַאטש

 טנָאקעג רָאיװַאק םוצ ןעמ טָאה טייצ רעטשרע רעד ןיא ;
 רעלעיצעפס ַא ייּב םַאנסױא ןַא ןיא ,לָאמַא לצעלּפ ַא ןעמוקַאּב
 ,טלָאװעג טָאה סע רעװ .,טיורּב ץרַאװש לּבייש ַא -- עיצקעטָארּפ
 ,ךיז טײטשרַאפ ,ןוא עלעּביצ עטקַאהעצ לסיּבַא ןּבָאה טנָאקעג טָאה
 .ןוא.סקעז רעדָא רעגיצרעפ-ןוא-טכַא ,*עקדָאװ, עקניפַארַאק ןייז
 ,רעגיצניינ

 לָאמליײט ,טזָאלעגסױא ךעלצעלּפ יד ךיז ןבָאה דלַאּב רעֶּבָאְו
 סָאד רעֹּבָא ,טיווקסיּב ןסיז לקיטש ַא ןעמוקַאּב ךָאנ ןעמ טָאה

 דגַאלסור ןיא :ןעשעג זיא ,ןריסַאּפ טנָאקעג טָאה סָאװ ,עטסגרע
 סע ויא ,ןטקודָארּפ-סנּבעֶל עטסגיטיונ יד וצ "עקדָאװ, טרעהעג
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 ןייז ףיא ןּבילבעגרעביא זיא סע ןוא ,ןדנואוושרַאפ דלַאּב ךיוא
 ,רעינַאּפמַאש -- טרָא

 עסיורג ןיא ,לכאמ סלַא רָאנ ,זייּפשרָאפ סלַא טשינ ,רָאיװַאק
 טּבעלקרַאפ -- ,"עקדָאװ, קנורט ַא ןָא ,סייּבוצ ןגילעמ ַא ןָא ,סעיצרָאּפ
 סולפרעּביא ןַא ןנָאמ ןיא טפַאשַאּב ןוא ץעכייל טימ זלַאה םעד
 ךרַאמ רעד ןָא ךיז טסיג סע ןבלעוו טימ ,טייקגיסילפ-םיילש ןופ
 רעגידנגייטש ןופ סולפרעּביא ןַא סױרַא-טּפור ןוא רענייּב יד ןופ
 ...עיגרענע-סנבעל

 ןגידנּבעלק םעד ןעוועג טשינ רעֹּבָא ןיא סע יװ יזזַא

 ,רעינַאּפמַאש טימ רָאנ ,ןסיגרַאפ וצ שרעדנַא סעּפע טימ רָאיװַאק
 ןקעוופיוא ןפלָאהעג ךָאנ קנַארטעג-ןטש רעגידרעייפ רעגיזָאדרעד טָאה
 .סרַא טָאה .רָאיװַאק רעד ןכלעוו ,טיטעּפַא ןשערה-רצי םעד
 | ,.,ןפורעג

 טָאה סָאװ ,טייקטנגוי עגיטומרעּביא ַאזַא זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 -עגּפָא םעד ןופ רעניואוונייא יד ייּב טקעװרעד םיצולּפ ױזַא ךיז
 םעד רענייא טנָאקעג טשינ ,בגא ,ןגָאה סָאװ ,לעטָאה םענעסָאלש
 עטריצילּפמָאק ײלרעלַא וצ ןעגנערּב טזומעג טָאה ,ןדיימסיוא ןרעדנַא
 רָאנ זיא סָאװ ,ןטקילפנָאק ןוא ןסױטשנעמַאזוצ עמענעגנָאמוא ןוא
 טָאה ןעמ סָאװ ,טייצ רעטכעלש רעד ךרוד ןרָאװעג טפמעדעג

 / .,טכַאמעגכרוד
 רעגידלַאּב ַא רַאפ ןטכױסױא יד ןענעז רעּבָא רַאפרעד

 :עגידנצנעלג ןעוועג ןשינעעשעג עמענעגנָאמוא יד ןופ עיצַאדיװקיל
 רעכיז ךיז טיפעג עגַאל יד זַא ,טרעכיױרַאפ ןעמ טָאה גָאט ןדעי

 טָאטש יד זַא ,רעגידייטרַאפ עשיטָאירטַאּפ יד ןופ טנעה יד ןיא
 יז ןוא ,ןפורט ענעבילּבעג-ײרטעג יד ךרוד טצעזַאּב ןצנַאגניא זיא
 רענייק רָאג .זיוה סרָאטַאנרעּבונ ןופ ?ּת ַא ןכַאמ גָאט ןדעי ןענָאק
 רעניואונייא יד טלַאה ןעמ סָאװרַאפ ,ןענַאטשרַאפ טשינ טָאװ
 ףיוא סיױרַא טשינ ייז טזָאל ןעמ ןוא ,רעזייה יד ןיא ןעגנַאּפעג

 .רעכיז רעד ּבילוצ ןעמ טוט סָאד זַא ,ןסייהעג טָאה סע .סַאג רעד

 ,ןפמַאק ענלצנייא ןָאןעיײג סַאג רעד ףיוא ,רעגריּב יד ןופ טייק

 ןעגנוטייצ עכעלרעגריּב יד ,ןעשזדנָאלּברַאפ לָאמַא ןָאק ליוק ַא ןוא

 ןטלַאהעג ןוא געט רָאּפ יד ךרוד גיסעמלגער ןענגַאגעגסױרַא ןעגעז

 א
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 ןוא ,סעקיװעשלָאּב יד ףױא לבעוש-ואךעּפ ןטיש ןייא יא
 רעד .םישעמ וצ  רעגידייטרַאפ עשיטָאירטַאּפ יד ןרעטנוטרעד
 .ריווסנּביל ,גיטסולטסניד ,גיטרַאסיױרג טרינַאלטקנופ טָאה ןָאפעלעט

 ,ןטייצ עלַאמרָאנ ןיא יו רעטעּב -- ,גיד
 ;ןרָאװעג ןטינשעגרעּביא טשינ זיא טכיל עשירטקעלע סָאד

 -גייא רעד ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא רעכלעוו ,"ץעדָאלָאמ, עקשימ ןוא
 ,לעטָאה ןטרעגַאלַאּב ןרַאפ טעיצַאמרָאפניא ןופ רעלעטשוצ רעגיצ
 עלעיציפָא ןַא יו ,רעטימעג יד ןגיאורַאּב ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה
 ,המחלמ ןופ טייצ ןיא רוטנעגַא-ןפַארנעלעט

 טציז סע .ןעגנוגנידַאּב ןָא רעטנוא ךיז ןּביג סעקיוועשלָאב יד
 ןעגנוגנידַאּב יד ןגעוו ןעלדנַאהרַאפ וצ טעטימָאק רעטשימעג ַא ןיוש
 ןעמוקעג זיא טָאטש ןיא ,עיצַאלוטיּפַאק רעשיטסיוועשלָאּב רעד ןופ
 ןַא טלעטשעג ןוא רענַאבנזיא יד ןופ טעטימָאק רעד ןרָאפוצ
 יקסנערעק ,ןּבעגוצרעטנוא ךיז דלַאּב סעקיװעשלָאּב יד םוטַאמיטלוא

 ןופ ,ָאלעס עיָאקטרַאצ ןיא ןיוש ןענעז ָאנטַארק לארעגעג ןטימ
 ,ןכײלגסָאד ןוא ,ןענָאלַאשע ןעייג טנַאר

 עקשימ ןענַאװ ןופ ןרעוו ריואוועג טנָאקעג טשינ טָאה רענייק
 ןייא ןיא ןטלַאהעג םיא טָאה ןעמ .סעיצַאמרָאפניא ענייז טפעש

 ,ןעגנַאגרעד ךעלדנע סע זיא ןעמ זיּב ,ןרינָאיּפשכָאנ
 ןלעװק-עיצַאמרָאפניא סשעקשימ ןופ ןעניפעגסיוא סָאד רָאנ

 ןופ ןגױא יד ןיא ןעזנָא ןײז טרענימרַאפ טשינ רָאנ טשינ טָאה
 / :טרעסערגרַאפ ךָאנ ,אּברדַא ,רָאנ ,לעטָאה ןופ רעניואוונייא יד

 ןענופעג טסעג יד טימ ןעמַאוצ ףךיז טָאה לעטָאה ןיא
 .ַאֹב טנעָאנ רעייז ןעװעג ןיא עקשימ רעכלעוו טימ ,עמָאד ַא
 זיא עמַאד יד זַא ,ןרָאװעג ריואוועג ןעמ זיא רעטעּפש ,טעדניירפ
 ןיאּב ןעמ טָאה סָאד) בייװ םיטינעל.טשינ ַא רעדָא םיטיגעל ַא
 רעריפנָא יד ןופ םענייא ןופ (לעטשטסעפ טנָאקעג טשינ ןפוא
 ןופ רידנַאמָאק ַא ,רוגיפ עכיוה רעייז ַא ,רעגידייטרַאפ יד ןופ
 ןעועג םַאנסױא סלַא עקַאט זיא עמַאד רעגיזָאדרעד .ןָאיַאר ַא
 ַעלֵצ סָאװ -- ,עלעטניה ןיילק ריא ךיז ייּב ןטלַאהַאב וצ טּבױלױרעד
 ןטלַאהעג סָאד ןוא ןעוועג אנקמ רעבירעד יז ןּבָאה ןעמַאד ערעדנַא

+ 

 ,טכערעג טשינ רַאּפ
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 ןעטלאיא

 ,"עשרידנַאמָאק , רעד טימ ןרָאװעג זיא "ץעידָאלָאמ , עקשימ
 ,ןתוחמ רעטנעָאנ ץנַאג ַא ,ןפורעג יז טָאה ןעמ יװ

 עגידווענח טימ ,עטענורּב ַא ןעוועג זיא "עשרידנַאמָאק, יד |
 ןיא זיא יז שטָאכ ,םינּפ ןפיוא ךעלקעלפ-ערה-רצי ןוא ךעלעסנָאװ
 עגישײלפ ,עקיד טימ ,טנעלוּפראק ?סיּבַא ןעועג רוגיפ רעד
 -רעביא ןֹבָאה ךעלעסנָאװ עצרַאװש עגידווענח עריא רעּבָא ,ןדנַאר
 ,עצרַאװש יד .טייז ריא ןופ ןטסנוג םוצ לָאשגָאװ יד ןגיואוועג
 יז זַא ,גנודײשטנַא רעד וצ טכַארּבעג ןבָאה ךעלעסנָאװ ערעטיש
 .עגייש 8 זיא

 טַאהעג ,ךיז טיײטשרַאפ ,טָאה ?עשרידנַאמָאק , עגיזָאדיד ;
 עקשימ .עקשימ ךיוא - ריא בילוצ ןוא ,זוה םניא ןעזנָא סיורג
 ןיא ןיא ןטלַאהעג ,ריא ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ זיא
 רָאנ ךיז טָאה יז יו ױזַא ,ןטניח ןגידלַאמרעװש ריא ךָאנ ןײגכָאנ
 טָאה רע .ןרעמיצ עכעלטּפַאשלעועג ענײמעגלַא יד ןיא ןזיװַאּב
 זיא ןוא ,לכײמש ַא ןוא טרָאװ טוג א ריא רַאֿפ טַאהעג גידנעטש
 טשינ ןיא ןענופעג ךיז טָאה יז ןעוו ריא רַאפ ןעוועג טשינ סע
 עלעטניה-םיחב ריא רַאּפ ןעועג סע זיא ,(גנומיטש רעטוג ןייק
 ןופ ןקוקסיװַא ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,לזעג ןסאנ ןטימ
 סָאד .רעבלעזרעד ןעוועג זיא טקעפע רעד ,ןטסירּב עמירַאװ עריא
 רידנַאמָאק רעד יװ ױזַא ,ריא ןופ לייט ַא ןעוועג זיא עלעטניה
 טײטשרַאפ ,יז ןיא ,רעמיצ ריא ןיא עמַאד יד טכוזַאּב טפָא טָאה
 ריא ןופ ,ןלעװק עטשרע יד ןופ טרימרָאּפניא טוג ןעוועג ,ךיז
 .סעיצַאמרָאפניא סעקשימ ןעמונעג ךיז ןבָאה עקַאט ריא ךרוד ןוא

 רימ יו ריואװעג רעוו ייג ,טָאג ןיא קנעדעג ,עקשימ - = |
 ,ךוזַאּב ןדעי ךָאנ .ןעקשימ ייּב ןטעּבעג ךיז ןעמ טָאה -- !ןטלַאה
 ןױוש עקשימ זיא ,עמַאד רעד טכַאמעג טָאה רידנֲאמַאק רעד סָאװ
 ,עלעכיײמש ,ןטיירג ןעניד וצ ,ןטיירּב ןטימ ריא רעטניה ןעוועג
 ןגעװ ,טנזעג םעד ןגעװ :ןפיל ענייז ףיוא עגַארּפ רעד טימ
 עמַאד רעד ןופ טײקכעלדניפַאצ-ןגָאמ ןוא טייקגיאעפ-ףָאלש רעד
 ,לטניה ריא ןוא

 ?ןרָאװעג ךיואוועג סעּפע ןיוש טסיּב ,עקשימ .,ונ --
 יָאְק רעד .ןייז טשינרָאג ףרַאד רעסעּב זַא ,טוג זיא טע --
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 .לָאב רעד רַאפ ןעגנוגנידַאּב יד סױא-טעּברַא ןוא טציז טעטימ

 ,עיצַאלוטיּפַאק רעשיטסיוועש
 !עקשימ ,ףוס ַא ןעמענ ןיוש סע טעװ ןעוו --
 . עקשימ טגָאז - ,דלודעג עלעסיבַא ,דלודעג עלעסיּבַא --

 .ןָאט ןלעיציטַא ןַא ןיא טעמּכ

 ָאַא ןוא ערעכיז ַאזַא זיא ,טכַאדעג ףיז טָאה ,עגַאל יד

 םנופ גנורענַאלַאּב רעד ףױא גידנקוק טשינ זַא ,עדנגיאורַאב

 טעדנירגעג ךָאד "רנַאלסורײינ, טפַאשלעזעג יד זיא ,לעטָאה/

 | | ,ןרָאװעג
 ,גיאור ןעגנַאגעגכרוד זיא ץלַא ןעוו ,קערש רעטשרע רעד ךָאנ

 טפַאשלעזעג רעד ןופ רעדנירג יד גָאט ןטייווצ ןפיוא ךיז ןּבָאה

 ,לעטָאה ןופ לֵאז םענרָאמרַאמ םעד ןיא טלמַאזרַאפ רעדיוו
 ,עדער עגימַאלּפ ַא ןטלַאהעג טָאה טאקָאװדַא רעטמירַאּב רעד

 יד ןכלעװ ןיא ,טנעמָאמ ןטסנרע ןרַאפ גידריוו ןעוועג זיא סָאװ

 ךיז ןענגיד געט ייווצ ךָאנ ןוא ,טלמַאזרַאפ ךיז טָאה טּפַאשלעזעג
 ןיא רעמעגלייטנָא יד ןופ ןיועג םעד ןיא גנוגילייטַאב רעד ןגעוו

 טַאקָאװדַא ןטמירַאּב םעד ןופ ןענעז ,גנומעגרעטנוא רעגיזָאדרעד

 ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,רַאטָאנ ַא ןופ ףליח רעד טימ ,ןירעטלַאה

 יג רעד ןופ ןטוטַאטס יד ןרָאװעג טעברַאעגסױא ,לעטָאה ןיא

 ןטקַארטנָאק טימ גיטייזנגעג ךיז ןּבָאה םידדצ יד ןוא ,טּפַאשלעז
 ןוא ןרָאװעג ןסָאלשעגּפָא ןענעז ןטקַארטנָאק יד ,טעטכילטרַאּפ

 + .טפירשרעטנוא עגירעחעג יד ןעמוקַאּב ןּבָאה

 ןּבָאה סעיצַאמרָאפניא ענידנגיאורַאּב סעקשימ קנַאד ַא

 ָאד ,טרָא ןפיוא דלַאּב עקַאט טפַאשלעועג רעד ןופ סעיצקַא יד

 .ןשיוװצ ןגיטשעג ןענעז ייז ,ןּביױהעג ךיז ,לעטָאה ןטרעגַאלַאּב ןיא

 -עורעּב ערעדנַא עלַא טימ םענייאניא ,רעדנירג ןוא עטגילײטַאּב יד
 ןרעוו וצ ןוא ןריסרוק וצ טרעהעגפיוא טשינ ןּבָאה סָאװ ,ןריּפָאּפ

 ,רעמענרעטנוא-עזרעּב ערעדנַא ןוא םירחוס יד ןשיװצ טריטָאנ

 טייקטיירפשעגסױא יד .לעטָאה ןיא ןענופעג ךיז ןּבָאה סָאװ

 ןזײרק עטסטייװ יד ןיא טכיירגרעד גידנעניוטשרעד טָאה ערעייז

 ןעלדנַאה סָאד .טסעג-לעטָאה יד ןשיוצ ןעמַאד ןוא עטמַאַאּב יד ןופ

 רעד ןופ סעיצקַא יד ןופ ןלָאפ ןוא ןגייטש סָאד ,ןרימַאּפ טימ
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 .רָאפניא יד טיול ,ןריּפַאּפ-עזרעּב ערעדנַא ןוא טפַאשלעזעג רעייג
 ףקשימ טלעטשעגו: טָאה סע סָאװ ,עגַאל רעד ןגעװ סעיצַאּמ
 יא ןוא טנַאסערעטניא יא ןעוועג סנגירּביא ןיא ,,"ץעידָאלַאמ,

 ןרעװש םעד ןיא ,ןסעגרַאפ וצ ןפלָאהעג טָאה סָאד .ךעלצונ
 .עיצַאוטיס עמענעגנָאמוא יד ,טנעמָאמ

 טעדנירגעג טָאה עקשימ זַא ,ןײװעגסױרַא דלַאּב ךיז טָאה סע

 רעגידהענה רעד ןופ ףליה רעד טימ) ָארויּב:עיצַאמרָאּפניא ןייז

 עזרעּב רעד ןופ ןסערעטניא יד פילוצ עקַאט (עקשטעמַאד רעטענורב

 .טרפּב "דנעלסור-יינ, טפַאשלעזעג רעטעדנירגעגייינ רעד ןוא ל?כ3

 רעעיזָאדרעד ןיא ןגירקוצניירַא ךיז טרַאגעג טָאה עקשימ

 רעד ,גנודנירג ריא ייּב ןגילײטַאב וצ ךיז ןוא טפַאשלעזעג רעייג

 רעטניה ןטלַאהעג ,טנוה ַא יװ ,רעבָא םיא טָאה ןיקרימ רעטלַא

 .רָאמביא ןייז טעדנירגעג עקשימ טָאה קעװצ םעד וצ ,ריט רעד
 ,עניימעגלא ןֵצ ענייא ;סָארולּב ייווצ ,טנַאזעג רעסעּב ,ָארויב-עיצַאמ

 -ַאּב ,ןלַאטעד ןָא סעיינ ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,ןעמעלַא רַאפ

 סָאװ ,עמיײהעג ַא ,ערעדנַא ןַא ןוא ,ןטכיזסױא ןוא ןעגנוטכיול

 ,ר.יוא םוצ ליומ ןופ עטלייוורעדסיוא וצ ןרָאװעג ןּבעגעגרעגיא יא

 *7 רהַאפ טגכערעגכױא ןעװעג לעיצעפס יא עטצעל יד י

 ,"דנַאלסור-ײנ, טּפַאשלעזעג רעד ןופ רעדילנטימ
 טיירג ןוא ענַאל רעד ןיא ןיּב ךיא ,שטיוואמייח לאירבג --

 .ךרד םענעגיוצרעד:טוג ַא טימ עקשימ טגָאז -!ןעגיד וצ ךייא

 םוצ ,"דנַאלסוריײינ, טּפַאשלעזעג רעד ןופ טנעדישרפ םוצ ץרא

 | ,ןיקרימ ןטלַא
 עמָארגַאּב יד רעּביא טליּפש לכיימש רעשיטָאּפש ,רענו"ק ַא

 טגַאה רעד טימ סיוא-טיצ רע ,ןיקרימ ןטלַא ןופ טעסנָאװ עלעג

 ץנַאג טגערפ רע ןוא ןציּפש-דרָאב ענייז ןופ ענייא ייברעד

 : גיטליגכיילג
 ?ךעלטנגייא סָאװ טימ --
 -+ ,סעיצַאמרָאפניא עגיטכיוו ןעמוקַאב סָאװרָאנ ּבָאה ךיא --

 ןָאט ןטסנרע ןַא ןיא ןָא עקשימ טבייה

 רעטלַא רעד רעּביא םיא טגָאלש -- ?סעיצַאמרָאפניא --

 {טרַאװ וצ טייצ ּבָאה ךיא ,טשיִג ךימ םריסערעטניא טָאד -- .ןיקריפ
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 ײטנַא ייז טשינ ףרַאד'כ ןוא ,ןעמוק ייז ןעוו ,ןשינעעשעג יד ףיוא
 ,רעטלַא רעד טלכיימש -- ,ןפיולנגעג

 ןעגיד ךייא לי ךיא ,שטיוװָאמייה לאירבג ,רעּבָא --
 ,גגערטש רעטְלַא רעד ןיוש טגָאז -- ,טשינ ףרַאד ןעמ --

 טזָאל ןוא ,סעסנָאװ ענייז ןופ טדניוװשרַאפ עלעכיימש סָאד ןוא
 .ןציּפש-דרָאּב עגנַאל יד ףיוא טסָארפ ןדובּכּב ַא רעּביא

 ,טנעצקַא ןגידנגָאזלופ ַא טימ עקשימ טגָאז -- ? טשינ ךָאנ --
 ןגױא יד ןיא גידנשרָאפ ןטלַא םעד טקוק ןוא

 ךוא רעטלַא רעד טגָאז -- ,לָאמניײק טשינ ןוא טנייה טשינ --
 | ,ןייטש םיא טזָאל

 ,עקשימ ךָאנ םיא טפור -- ,ןעז ךָאנ רימ ןלעװ סָאד ,ונ --
 ירַאפ זיא ןוא טײרדעגסױא ןיוש ךיז טָאה רעטלַא רעד

 .ןדנואווש
 ךיא ןּבעל סָאד זיא ,םענעּבישַאּב ןופ סעז ןעמ יװ ױזַא

 ענייז עלַא טימ ,סלַאמרָאנַא טעמּכ ןעוועג לעטָאה ןטרעגַאלַאב
 סָאד סָאװ ,סעיצַאקילּפמָאק עניילק ןוא ןסערעטניא ,סנגינעגרַאּפ
 | .סױרַא-טפור ןּבעל

 ףרעטסעּב רעד ןיא ןענופעג ךיז ןּבָאה עטנילײטַאּב יד
 ףיז טָאה סע יװ ,טלדנַאהעג ,טּבילעג ךיז ,טריזומַא ךיז ,גנומיטש
 גנונעפָאה טימ טקוקעגסױרַא ןוא ,טייצ יד ןּביירטרַאפ טזָאלעג רָאנ
 ,עלַא טליפעג ךיז ןּבָאה ױזַא ,ןשינעעשעג יד ןופ גנַאגסױא ןפיוא
 ,ןטכיר וצ טסגיימוצ ןעוועג ךיז זיא סע ןעמעוו ףיוא ,םעד ץוח ַא
 ,עלַא - ,ןגָאזױצ-יזַא ,גנולעטש ןוא טנעמַארעּפמעט ןייז טיול

 ,ןירעּפלַאה ןָאמָאלָאס טַאקָאװדַא ױעטמירַאּב רעד ץוח ַא
 םיִלוצ טשינ ןעמוקעג זיא ענייז גנומיטש עגעלַאפעג יד רָאנ

 רעמענעגנָאמוא רענעגייא ןַא ּבילוצ רָאנ ,עגַאל רענײמעגלַא רעד
 | ,גנורַאפרעד

 :טריסַאּפ סעדנגלָאפ טָאה טַאקָאװדַא ןטמירַאּב ןטימ
 .טכַארּבעג םיא טָאה סָאװ ,קעווצ רעסיורג רעד יו םעדכָאנ

 .טפַאשלעזעג יד יוװ םעדכָאנ ,ןרָאװעג טכיירגרעד זיא ,עװקסָאמ ןייק
 רעטמירַאּב רעד ךיז טָאה ,ןרָאװעג טעדנירגעג זיא "דנַאלסור-יינ,
 ןגייל סע סָאװ ,ןטכילפ עכעלטפַאשלעזעג ענייז ןיא טנָאמרעד טַאקָאװדַא

 ,14 ,עװקסָאט ,שַא
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 רע זַא ,ןעזנָא ןייז ןוא טמַא ןייז ,גנולעטש ןייז ףױרַא םיא ףיוא
 טשינ רָאט רע .ערעדנַא ליּפשייּב ַא ןבעג גנולדנַאה ןייז טימ זומ
 יד ןטרַאװּפָא ןוא ?לעטָאה ןטכַאמרַאפ םניא ענעדיי ַא יװ ןציז ָאד
 .רעמ ןּבָאה ומ רע .עגַאל יד ןפַאש ןפלעה זומ רע ,ןשינעעשעג
 ךיז ףרַאװ רע .טנעמָאמ ןטסנרע ןגיזָאד םניא גנוקריוו ַא ךעלנעז
 .עגלַא ןופ טעטימָאק, ןיא ,גיטיונ זיא רע ואוו ,טרָאד ןעניפעג
 רע ידּכ ,גנוגידייטרַאפ רעד ןופ ץרַאה ןיא ,"טייהרעכיז רעגיימ
 רע טָאה -- ,גיטיונ ןייז טעװ סע ןעװ ,"טַאט ןוא טַאר, טימ לָאז
 םעד ףליה וצ ןעמוק - ,קנַאדעג ןיא ןּבעגוצוצ ןסעגרַאפ טשינ
 | ,דנַאלרעטָאפ

 ןעװ ,געט יד ןיא ,טרָאװ ַא גידנגָאזטשינ םענייק רע טָאה
 ךיז ,ןסַאג יד ףיוא גיאור ןעועג גיסעמשינטלעהרַאֿפ זיא סע
 יד ןופ לורטַאּפ םעד ךיודַא ןוא לעטָאה ןופ טעבנגעגסױרַא
 | | ,לעטָאה םעד טיהעג ןּבָאה סָאװ ,ןריציפָא

 .ַאֹב טשינ םיא ןּבָאה ייז יצ ,טנעקרעד םיא ןּבָאה ייז יצ
 יד ןעמונעגנָא ,ךיז טײטשרַאּפ ,טָאה טַאקָאװדַא רעד) !טקרעמ
 רעד ןוא ,טזָאלעגכרוד םיא ןּבָאה ייז זַא ,גונעג ,(תרבס עטשרע
 ּפָאק םענעּביהעגפיוא ןַא טימ ,טירט עטסעפ טימ טָאה טַאקָאװדַא
 רעציא טזָאלעג ךיז ,טסורּב רעטלעטשעגסיוא גיטומ ַא טימ ןוא
 רעד וצ ןייג ץַאלּפ-רעטַאעט ןטיוט ,םענעברָאטשעגסױא ,ןטסוּפ םעד
 רעד ןענופעג ךיז טָאה סע ואוו ,לוש.-רעטילימ רעשרעדנַאסקעלַא
 ךס ַא ןעניפעג ֹוצ טפָאהעג רע טָאה ָאד ."עסייוו, יד ןופ ּבַאטש
 ,עטנַאקַאּב ןוא טניירפ

 דלַאֹּב רע זיא "עקסרעווט, ןוא "?עקסוװעיגרָאעג, ןשיווצ
 ,לורטַאּפ ןשרעקנוי ַא ןופ ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ

 רעייז ןעװעג זיא ,ןענופעג ךיז טָאה רע ואוו ,טקנוּפ רעד
 רעצנַאג רעד .,זיוה סרָאטַאנרעּבוג ןופ טייוו טשינ ,רעכעלרעפעג ַא
 סרעקנוי יד .סעקיװעשלָאּב יד ןופ טצעזַאּב ןעװעג זיא ןָאיַאר
 ןשיטסיװעשלָאּב םוצ גנַאגוצ םעד טיהעג ןטָאימעלוּפ טימ ןּבָאה
 טימ ךעלטנעדוטס ,ןריציפָא ,טיילעגנוי ןעוועג ןענעז טָאד .,ןָאיַאר

 ,סעגימ עבושח רעייז טימ ,ךעלעסנָאװ עטצָארּפשעגסױרַא םיוק
 ,םעד ץוח ַא ,ןרעװלָאװער ןוא ןטקיּב יילרעלכ טינ טנּפָאװַאב
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 ןּבָאה ייז ןוא ,ןטַאנַארגטנַאה ןגעלעג סיפ ערעײז יצ ןענעז
 ןטלַאהעג טנעה יד ןיא ךיוא עקַאט עכלעזַא

 ןטלַאהרַאפ טַאקָאװדַא םעד  טָאה -- ?ןיהואוו ! ןייטש --
 ,לריציּפָא גנוי ַ

 סָאד ןגידייטרַאפ ,לוש.רעטילימ רעשרעדנַאטקעלַא רעד וצ --
 -שזַאװ רעצנַאג רעד טימ טַאקָאװדַא רעד סיוא-טפור -- ,דנַאלרעטָאפ
 ןעמ ןכלעוו ןיא ,טנעמָאמ ןסיורג ןופ ןוא ןָאזרעּפ ןייז ןופ טייקעג
 .סעקעגש עננוי יד ןרירָאנגיא ןזָאל רעטייוו ךיז ליוו ןוא ,ךיז טגיפעג

 ?ָאד זיא לָארַאּפ ַא ןוא --
 ..ןיּב ךיא ,טשינ ףרַאדַאּב ךיא -- ?לָארַאּפ ַא --
 ןעמוק טשינ ןריציפָא יד םיא ןזָאל -- !לָארַאּפ םעד ביג --

 / .טרָאװ םוצ
 ףיוא רע טזייוו -- ,לָארַאּפ ןיימ זיא סָאד -- ,ךיא .,ךיא --

 ןייז ןופ גנונכײצּפָא יד טקעטש סע רעכלעוו ןיא ,עּפַאלק ןייז
 ,עלעטש-טגגוריגער

 טשינ ךיז ןּבָאה ייז ,טקוקעג ןּבָאה ךעלריציפָא עגנוי יד
 .רעדעי לָאמטסנעד טָאה סנגירּביא .טנכייצ ןייק ףיױא טנעקעג
 רעדָא רעד ןופ ,גנוכיײצּפָא ןַא רעדָא ,לדנעּב א ןגָארטעג רענייא
 .רעדנַאנופ טנָאקעג טשינ ךיז טָאה ןעמ ןוא ,םרָאפ רערעדנַא ןַא
 ,ןעגנַאלַאּב ייז ןעמעוו וצ ,ןטײדַאּב ייז סָאװ ,ןּביילק

 טרעוו טנגוי רעזנוא סָאװ ,ןרעױדַאּב םוצ רעייז זיא סע --
 רעוו ,ןיילַא םינּפ ןופ טשינ ןיוש טנעקרעד יז זַא ,ןגיוצרעד ױזַא
 רַאפהעד ןלוש יד ןפרַאד ךעלטנגיא .רעריפ עריא ןענעז סע
 ,ךיז רַאפ רעטגידיילַאּב ַא טַאקָאװדַא רעד טגָאז -- ,ןגרָאז

 ,ןרעדנַא םעד רענײא טגערפ -- ?קיװעשלָאּב ַא  ,סָאװ --
 .רעטרעוו סטַאקָאװדַא םעד גידנרעה טשינ

 ןיא ןגירקניירַא ךיז טלָאװעג טָאה רע זַא ,ןייז ןָאק --
 ,זיוה סרָאטַאגרעגוג

 עשידיי ַא ,ייז ןופ רענייא יו ,סיוא רע טעז סלַאפנדעי --
 .עדרָאמ

 רענייא טכַאל -- ,ןוט-ליּפש ַא םיא טימ ךיז ףרַאד ןעמ --
 ,ןטייווצ םוצ
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 ,רענייא םיא וצ ןָא ךיז טפור -!לרעטעפ ,רָאנ רעה --
 ןיא ןױר םעד גידתוזע ןיירַא-טזָאל ןוא ,לטערַאגיצ ַא גידנרעכיור
 ןלעוו -- ריפ ןלייצּפָא טסעוװ ,סיוא ךיז יירד -- ,םינּפ סטַאקָאװדַא

 ןָא-ןּבייה רימ ,ןסיש רימ
 יד סיוא םיא רעטניה ןלעטש ןוא סױא םיא ןעיירד יז

 ,.ילווצ ,..סנייא : ןרעװלָאװער

 טַאקָאװדַא רעד סָאװ ,סיּפ יד ןלעטשרָאפ ךיז ןעמ ןָאק
 סָאװ ,טירט עגידנעװעטַאר ךיז טױט ןופ ענייז .טלעטשעג טָאה

 ,גנוטלַאה ןייז טמירקראפ רעמ ךָאנ קינַאּפ ןוא טסגנַא ךרוד ןּבָאה

 יּפִא .ךעלרעקנוי עגיטומרעּביא יד ןופ ןכַאל סָאד טציירעג ןּבָאה

 .סָאשעגסױא ןטפול רעד ןיא יירד עלַא ייז ןּבָאה ,ריפ גידנלייצ

 טימ ןרעװלָאװער יד ןופ ןלַאנק יד ייּב טָאה טַאקָאװדַא רעד

 סָאד .ןוטעג-לסיירט ַא ךיז רעּפרעק םענערָאװעג-ףייטש ןצנַאג ןייז

 רד יב ןכַאל ןופ ןעמזַאּפסס יד טכַאמעג רעקרַאטש ךָאנ טָאה

 סיײװש ןייז ןיא טָאה טַאקָאװדַא רעטמירַאּב רעד ןוא ,סרעקנוי

 גידנגנירּפש ַא טימ ,ינק ענעטינשעגרעטנוא טימ ,ןטסגנַא ןוא

 "עג ,גידעּבעל טשינ ,טױט טשינ ,ףילעג ןגידעגושמ ןיא ,ץרַאה

 .ןיירַא לעטָאה ןיא ץַאלּפ-רעטַאעט ןכרוד קירוצ ךיז טעװעטַאר
 .לעטָאה ןופ לעװש רעד ףיוא םינּפ ןטימ ןלַאפעג זיא רע

 ןייז ןיא טריפעג ,טרעטנימעגּפָא םיוק םיא טָאה ןעמ זַא
 -רַאפמוא טלמַאטשעג רע טָאה ,ןײרַא טעּב ןיא טגיילעג ,רעמיצ

 | :רעטרעװ עכעלדנעטש
 .עגושמ ןיא דנַאלסור ץנַאג ,ןרָאװעג ענושמ ןענעז יז --

 | | .ןרָאװעג
 רע .ןרָאװעג ןכָארּבעג טומ ןייז זיא ןָא לָאמטסנעד ןופ)

 ןייק רעמ טשינ טמענ ,ּפָארַא טשינ טייג ,רעמיצ ןייז ןיא טציז
 ,םעדייא ןייז ,לעטָאה ןופ ןּבעל ןכעלטפאשלעזעג םניא ?ײטנָא

 | :סיוא םיא טדער ןוא םיא ןּבענ טציז ,ןיקרימ
 רעד ףיוא ןײגוצסױרַא טגעוורעד ךיז ריא טָאה ױזַא יו --

 : | / טייצ ַאזַא ןיא סָאג
 גנורעגַאלַאּב רעד ךרוד ןיש טָאה סָאװ ,רחוס-ייט רעד

 יא ןוא רעדלעפ-ןקַאּב ענייז ןופ טייקטיױר עשירפ יד ןריוליאפ

: 
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 ,עמיטש ןייז טימ םיא טסיירט ,ןרָאװעג לעג ןנוא יד רעטנוא
 | | : ךעלנייוועג יח

 ןעייג ייז זַא ,טגָאז ןעמ ,ןייגרעּביא ץלַא דלַאּב טעוו'ס --
 ,טעטימָאק םעגײמעגלַא ןַא ףיוא ןייא ןיוש

 יד ןעמוקעג יא סע ויּב ,טסיײרטעג ךיז ןעמ טָאה יווַא
 ,רעּבָאטקָא ןטסגיסיירד-ןואןייא ןופ טמַאנ
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 16 לטיּפַאק

 ךיז טרעטנענרעד הֹעׁש יד
 עטייו יד ןופ ןגָארטעגרעּבירַא ךיז טָאה ףמַאק רעד

 סע ואוו ,"עמוד-טָאטש , רעד םורַא ,ןײרַא רטנעצ ןיא ןענָאיַאר
 ."טייהרעכיז רענײמעגלַא ןופ טעטימָאק , ןופ ץיז רעד ןעוװעג זיא

 ןטירטוצ עלַא טגיטסעפַאּב ןּבָאה סרעקנוי ןוא ןריציפָא יד
 .רעטַאעט םעד ךיוא ייז ןשיוצ ,למערק םוצ ןוא עמוד רעד וצ
 ןּבָאה ךַאד-רעטַאעט ןופ ךעלרעטסנעפ-םעדיוּב יד ןופ רעּבָא .ץַאלפ
 .ןישַאמ סניקרימ ןופ ןרער יד ןפָא ןוא טסיירד טקוקעגסױרַא ןיֹוש
 לעטָאה םוצ טעדנעװעג ןעװעג ןענעז סָאװ ,גנולײטּפָא-רעװעג
 ,"לָאּפערטעמ,

 סניקרימ טָאה ,רעּבָאטקָא ןטסגיסיירד-ןוא-ןייא םעד ,טנווָא ןיא
 ןטכַאמעגּפָא ןכרוד ,ןעמוקַאּב ץַאלּפ-רעטַאעט ןפיוא  גנולײטּפָא
 טָאה ,ןסקיּב-ןישַאמ יד ןופ רעייפ ןענעפעוצפיוא לעּפַאּב ַא ,ןכייצ
 ןּבָאה סָאװ ,ןלק טימ טלגָאהעג רעטַאעט ןסיורג ןופ ךַאד ןופ
 לעטָאה ןסיורג ןופ רעניואוונייא יד .ץַאלּפ ןצנַאג םעד ןטָאשַאּב
 -ןישַאמ ןופ ןלַאנק ןכרוד ןרָאװעג טרימַאלַא ןענעז "לָאּפָארטעמ,
 טימ רעעזפיוא רעד ,ןטַאנַארג-טנַאה ןופ ןסיירפיוא יד ןופ ,רעװעג
 ןרעמונ עלַא רעּביא ןּפָאלעגמורַא רעדיװ ןענעז רעטײלנַאּב ענייז
 ,רעגױאװַאּב ערָעיײז טרעדָאפעגפױא ןוא זױה ןסױרג םעד ןופ
 ,שיט-ןטרָאק םעד ןופ ערעדנַא ,סױרַא ןטעּב יד ןופ ןיוש לייט
 ןייג וצ ןּבײרטרַאפ-טײצ עמענעגנָא רעמ ךָאנ ןופ ערעדנַא רָאג
  צנייז טימ רעדיװ זיא סָאװ ,לַאז.דרַאיליּב ןטנַאקַאּב ןיוש םעד ןיא
 .םיוא טיירג ןענַאטשעג ,סעּפַאנַאק ,ןלעטָאפ ,ןלוטש עטלעטשעגסיוא
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 ףךיז טזָאלעג טשינ ןעמ טָאה רעֶּבָא לָאמסָאד ,טסעג יד ןעמעגוצ
 ןיא טשינ וליפַא .טעפוּב ןיא ,סעלַאה עטיירּב יד ןיא ןטלַאהמיוא
 .ףױה ןפיוא ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז סָאװ ,"ןרעמיצ עדנילב , יד

 .רַאפ טעמוּב רעד ,ןּברָאטשעגסױא ןעװעג זיא זה עצנַאג סָאד

 -- סרעעזפיוא יד ,רענידַאּב יד טימ רעניואוונייא עלַא ,טכַאמ

 ,לַאז-דרַאיליּב ןטקַאהרַאפ םעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה ץלַא

 ןּבָאה גנורעגַאלַאּב רערעװש רעד ןופ געט רָאּפ יד ךרוד

 רענייא ,ןרינַאמ עטוג ערעייז ןסענרַאפ ענעגיוצרעד-טוג יד וליּפַא

 ןעוװעג ןיוש ,ןייזנעמַאזוצ ןגיגעט-ליפ םעד ןופ ,ןרעדנַא םעד זיא
 זיא'מ זַא ,טריװרענעד ױזַא ןעועג זיא רעדעי ,ןסערעד יװַא

 רענייא ןסייר וצ ,ךַאז רעטסנעלק רעד רַאּפ ,טירג ןעװעג
 ,ּפעק יד ייּב ןרעדנַא םעד

 טייל עגיטולּבטלַאק-רעמ יד ןוא רעטלַאװרַאפ םעד טָאה סע
 ףיז טָאה ךעלדנע .רעטימעג יד ןגיאורַאּב וצ טסָאקעג ימ ךס ַא

 -ענפיוא רעד ןיא גנונעדרָא לקיטש ַא ןעגנערּכוצנירַא ןּבעגעגנייא
 ,טפַאשלעזעג רעטגער

 ףּכית רע זיא ,ןיװַאּב רָאנ ךיז טָאה עקשימ יװ ױזַא

 יו ,ןּבָאה ןשטנעמ יד ,ןטיײז עלַא ןופ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא

 ןיא טסיירט ןופ טרָאװ ַא ךָאנ טרַאגעג ,קנורט ַא ךָאנ עטשלחרַאפ
 ,שינרעטסניפ רעיײז ןיא טכיל לַארטש ַא ךָאנ ,קילגמוא רעייז

 ןטיירּפשרַאפ ןייא ןיא ןטלַאהעג עקשימ טָאה גָאט ןצנַאגַא

 םרָאטַאנרעּבוג םעד ּפָא ןעמ טגינייר טָאיטָא זַא ,תועידי עכעליירפ

 - לָאמ ַא טימ ָאד ןוא ,טָאטש יד ךיז טיײרפַאּב טָא-טָא זַא }זיוה

 | !קילגמוא טעטרַאװרעדמוא ַאזַא
  ךיא סע סָאװ ריואוועג רעוו ,טָאג ןיא קנעדעג ,עקשימ --

 | !ןעשעג

 ערעדנַא ןּבָאה - ?ףוס רעד ןייז טעװ סָאװ ,עקשימ --

 טְלָאװ עקשימ יו ,תונעט טימ טנעה יד םיא וצ טקערטשעגסיוא

 | .גידלוש ןעוועג םעלַא ןיא
 ףימ יו ריואועג רע ,לּביוו םוצ וצ-ייג ,עקשימ --

 ,םיא ייּב ןטעּבעג ערעדנַא ךיז ןּבָאה -- ? ןטלַאה

 .בַא ,ןרעכיזרָאפ ןייא ןיא ןטלַאהעג ְךָאנ טָאה עקשימ ןוא
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 טערקעס ןיא ןעמוקַאּב רע טָאה טָא זַא ,טשינרָאג זיא סע
 ,סעקיװעשלָאּב יד ןופ עקַאטָא-רטנָאק ַא זיא סָאד זַא ,עלהעידי 8
 .סָאד רָאנ ,ןטסגיצנָאװצ-ןא-טכַא םעד טכַאמעג סע ןּבָאה ייז יו
 ,טריצָאװָארּפ ערטסקע וצרעד ייז ןריציפָא "עסייוו, יד ןּבָאה לָאמ
 .רַאפ-לָאמניא עמוד "רעשירעסע, רעד ןופ ּפעק יד רעּביא יד
 .ערוטנַאװַא יד ןרידיווקיל וצ לָאמעלַא

 ,ןביולג טרעהעגפיוא ןעקשימ ןעמ טָאה לָאמַאטימ סעּפע ראג -
 ןיא ,עיצַאוטיס עשירַאנ עצנַאג יד טליפרעד לָאמַאטימ ןּבָאה עלַא
 ןגיולג גידנעקנעש ,ןלעטשקעװַא ןיילַא ךיז ןגעלפ ייז רעכלעוו
 טלָאװ עקשימ יװ ,ןזיוועגסיוא טָאה סע .,רערַאנּפָא ןטפאהלּפייווצ ַא

 ּבילוצ ןוא ,ןטעטירָאטױא יד טימ טקַאטנָאק ןגנע ןיא ןענַאטשעג
 ןעירטוצ םעד ןרױלרַאפ טלעו עטלַא עצנַאג יד טָאה - םיִא
 -וצ ןעקשימ ףיוא ּפָאק ןטימ ןעלקָאש וצ ןּבױהעגנָא טָאה ןעמ
 טלָאװ רע יװ ױזַא ,עמוד רעד טימ ,גנוריגער רעד טימ ןעמַאז
 ."טייהרעכיז רעניײמעגלַא ןופ טעטימָאק , רעצנַאג רעד ןעוועג

 ןגיױהעגנָא לָאמַאטימ ןעמ טָאה -- !סרעגרָאזרַאפ ערעזנוא --
 ןעמ טָאה --!דנַאלסור טיִמ ןָאטריפ סע רעװ טעז -- ,ןסַאּפש וצ
 ןעמעלַא ןעמ טָאה טניימעג ןוא ןעקשימ ףיוא קזוח טימ ןזיוועג

 -עורעּב ןלַאפעג ַא יו ןרָאװעג עקשימ זיא לָאמַאטימ
 רעכלעוו ןיא ,עּבטמ עטלימשעגסיוא ןַא ןרָאװעג זיא עקשימ ,ריּפַאּפ
 | .טשינ ךיז טגיטיונ רענייק

 זיפ ןיא ןוא תולפש ןייז ןליפ וצ ןּבױהעגנָא טָאה רע
 | : ןרָאװעג

 יזַא !רימ ףיוא ןָא ךיז ןצעז ייז וו ,קוק ַא רָאנ ביג --
 !גנוריגער יד ןעוועג טלָאװ ךיא יו -

 ,"עקשימ רעשיטַאּפמיס, רעד ,"עקשימ רעמענעגנָא , רעד
 םיאטח עלַא רַאפ לדניה-הרפּכ סָאד ןרָאװעג לָאמ ןייא טימ זיא
 תוערח עלַא רַאפ קָאּב-דניז ַא ,גנוריגער רעשירָאזיװָארּפ רעד ןופ
 טָאװ ןעמ ּפָאק סנעמעװ ףױא ,עדריוו רענעגייא ןופ תושוּב ןוא
 :ןטָאשעגסױא ץרַאה ערעטיּב עצנַאג סָאד

 ,יא ןןלָאמעג גנוצ רעד טימ ?לסיּבַא סָאד רע טָאה ,יוא --
 !טנָאזעגנָא סנניל לסיגַא סָאד רע סָאה
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 ןוא עקשימ ךיז טכָאקעצ - ?סנגיל טנָאזעג טָאה רעוו --
 טנעוורעד טָאה רעוו -- ,םענעי ףיוא ןפרַאוו וצ ךיז שטָאכ טיירג זיִא
 ,רעכיילב ַא עקשימ טרעדָאפ --?ןפרַאװ וצ טרָאװ עגיזָאדסָאד ךיז

 רעטלוויטשַאּב ,רעגיציללפ.טיירב ַא ןָא ךיז טפור -- ! ךיא --
 ,ךעלעסנָאװ יד ךיז טיירד ןוא סור

 .גרעטיצ טימ שטנעמ ןשיּפַאצַאק ןטיירּב ןפיוא טקוק עקשימ
 פגיטכעמ ענייז ףיוא טקוק רע ,ךעלעּפיל עטגָאנעגסיױא-טיוט ,עגיד
 ןוא - ךיז טקנעדַאּב רע .ןקור ןגינייּב.טיירּב ןייז ףיוא ,טנעה
 :טרָאװ ַא וצ םיא טפרַאװ

 ןיא ךיז ןענימעג רימ סָאװ ,זיא ,רעגריּב .,קילג רעייא --
 ןופ ןרעדָאפ וצ ןגיײלוצּפָא טגיונעג ןיּב ךיא ןוא ,עיצַאוטיס ַאזַע
 רעדנַא ןַא ףיוא .רעטרעוו עגיזָאדיד רַאפ עיצקַאפסיטַאס ךייא
 ,טייצ רערעדנַא ןא ןיא ,טרָא

 יםיוא ןַא ןיא עקשימ טיירש ,ןרעפטנערַאפ וצ ךיז יו ןוא
 | :ןָאט ןטגערעג

 רעד ,טעטימָאק םנופ רידנַאמָאק רעד ךיא ןיּב יצ ,סָאװ --

 ?רימ ףיוא ךיז ןפרַאװ ייז סָאװ ,ַאװָאלַאג-טָאטש

 רעטייו טָאה ןעמ ןוא ןעשעג סעפע רעּבָא זיא םיצולפ
 .סיוא לָאמַאטימ זיא עירטקעלע יד .ןעקשימ וצ ןעמוקנָא טפראדעג
 ןיא ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ןענעז עלַא ןוא ןרָאװעג ןשָאלעג
 יי - ,שינרעטסניּפ ַא

 ענידרעירפ סָאד יװ ןעועג טשינ סע ןיא לָאמסָאד רָאנ
 .רעד ןּבָאה עלַא יװ ,ןרָאװעג גיטכיל דֹלַאַּב טשינ זיא סע .לָאמ
 ,טרעיודעג טָאה שינרעטסניפ יד ,ןייג .טעטרַאװ

 .רעד לָאמ ןייא טימ ךיז טָאה -!טכיל !טכיל !טכיל --
 | .ןטייז עלַא ןופ טרעװ

 - .רעוו טיירש -- !םונחיג ַא ךָאד טרעוו סע !ךייא טגיאורַא --|
 עלַא ןופ ןפור וצ ןּבױהעגנָא ןעמ טָאװ -- !גיאור !גיאוו --

 ףךיז ןּבָאה סע .ךעלעצלעה-ךיירטש ןדנוצעגנָא ןּבָאה רענעמ ,ןטייז
 וצ זיא סָאװ-- ,ךעלפמעל עשירטקעלע עגינייא ןענוּפעג  ולימַ
 .טייהנטלעז ןייק טשינ ענעשעק ןיא ןדעי ײב ןעוועג םייצ רענעי
 טָאה דלַאֹּב ןגירשעג סעפ9 טָאה ?עטָאה ןופ רעטלַאורַאפ רעד
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 רעביד ,ןדנוצעגנָא ךיז טָאה טכיל רעדנַא ןַא .טנערּבעג טכיל ַא
 .עבעדגוצעגנָא טימ סערגַאילעדנַאק ןעגנערּבוצנײרַא ןּבױהעגנָא ןּבָאה
 סָאװ ,ןּפמָאל:טּפַאנ רָאּפ ַא ןדנוצעגנָא וליפַא ךיז ןּבָאה סע ,טכיל

 ,ןלַאפ עכלעזַא רַאפ לעטָאה ןדעי ןיא ךיז ןעניפעג
 ףיז טעװ סע לפיו ףױא ,ןכַאמ טשינרָאג ןָאק ןעמ --

 ןיא ןיוש ךיוא רעטלַאוורַאפ רעד טגָאז - ,ןעניד רימ ןלעװ ,ןזָאל
 ,ןָאט ןזעוורענ ַא

 טמור -- ,טכיל טימ םַאזרָאּפש ןַייז לָאז ןעמ זַא ,טַאר ךיא --
 ,לקגיוו ַא ןופ עמיטש ַא ןָא ךיז

 טעװ סע גנַאל יװ טשינ טסייו רענייק ,טכער טָאה רע --
 ...ןעמוקסיוא

 -קווח ַא טימ רע טגערפ - !סָאד זיא סָאװ ,עקשימ ,ונ --
 | ,עמיטש

 עקשימ טנָאז - ,רעמ טשינ סייוו ךיא ,טשינ ךימ טגערפ --
 | | / ,רעזנורּב ַא

 - ,רערעדנַא ןַא ןָא ךיז טפור -- ,ןגָאז ךייא לעוו ךיא --
 ןוא ,טָאטש יד טצעזַאּב ןּבָאה סעקיװעשלָאּב יד זַא ,טניימ סָאד
 | ֹו ,ןייז ָאד ךיוא ייז ןלעו דלַאּב

 רעכיג סָאװ ןוא ןעמוק ייז ןלָאז ,ױזַא רעסעּב יא סע --
 / ,תעגושמ רעד ןופ דנע ןַא ןכַאמ

 .עּבלעוסָאד טליפעג ןּבָאה עלַא .ןניושעג טָאה םלוע רעד

 ןכלעוו ןיא ,טכיל םעד ןופ ןייש רעגידהירותש-הרמ רעד
 ,גנוטכױולַאּב רעשירטקעלע רעלעה רעד ךָאנ ןענופעג ךיז טָאה ןעמ
 רעמ ךָאנ טָאה סָאד ,ןטייצ עטסיװ ןיא ןּבירטעגקירוצ יװ טָאה
 סָאװ ,ןטסואװַאּבמוא ןרַאפ קערש יד ןקרַאטשרַאפ וצ ןפלָאהעגוצ
 | ,ןעמוק ,ףרַאד

 ןעגעז סעקיוועשלָאּב יד סָאװ ,טסואוועג טשינ טָאה רעגייק |
 .םיגלוג יו טלעטשעגרָאֿפ ךיז ייז טָאה ןעמ ,ןליוו ייז סָאװ ןוא
 ןופ לַאפרעּביא ןַא רַאפ יװ ,ייז רַאפ טַאהעג:ארומ טָאה ןעמ
 ?קניו ןייז ןיא רעדנוזַאּב רעדעי .ןעװעּבַאר ןעמוק סָאװ ,רעּבױר
 ךָאנ .טיוה ןייז ןעװעטַאר וצ ױזַא יװ ,ןרעלק וצ ןּביױהעגנָא טָאה
 תמיא יד ןעועג ןיא טוה רענעגייא רעד רַאפ יו רעּבָא רעסערג



 719 ׁשַא םולש

 יד רַאּפ ,ךיז טימ טַאהעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןשָארג רָאּפ יד רַאּפ
 טָאה ןעמ סָאװ ,רענייטש ערעייט ןוא ןטנעמיד יד רַאפ ,ןריּפַאט
 ,ץרַאה ןפיוא ןדנוּבעגּפױרַא ,ךעלעקעז ןיא ןגָארטעג

 טשינ טעװ ףליה ןייק זַא ,רעכיז ןעועג ןיוש זיא ןעמ
 עטנכערַאּב רעמ ןוא ערעגילק יד ןיוש ןּבָאה סלַאפנדעי .ןעמוק
 טנעה יד ןיא ןלַאפוצנײרַא :ןיא לרוג רעייז זַא ,טסואוועג סָאד
 סעּבלָאק יד טימ ןױש ןְקַאה עכלעוו ,"רעדרעמ עטיור, יד ןופ
 ,ריט רעד ןיא ןסקיּב ערעייז ןוט

 טעװ ןעמ ןעמעוו ייּב ,רעד זַא ,רעכיז ןעװעג זיא ןעמ
 ףױא רַאפעג ןיא טייטש .,גנוריצ ,ןריּפַאּפ.טרעװ ,טלעג ןעניפעג
 ןעמ סָאװ ,םעד טיול ,טסואוועג טָאה ןעמ ,ןרילרַאפ וצ ןּבעל סָאד
 ייז ןגעװ טנָאקעג ןוא סעקיװעשלָאּב יד ןגעו טרעהעג טָאה
 רַאפ ןייז רָאנ סע טעװ ,ןעזנייא ןּבָאה ןלעוו ייז בוא זַא ,ןטּפשמ
 ךיז ןעמ טעװ טלָאמעד .טשינרָאג ךיז .ייּב ןּבָאה סָאװ ,עכלעזַא
 -עגנָאסטפעשעג עניילק רַאפ ,םיבורק עמירָא רַאפ ןּבעגנָא ןענָאק
 רַאפ רָאג רעדָא ,סרעלקעמ ,סעקישטוַאקירּפ רַאפ ,עטלעטש
 ?גנוריצ ןוא טלעג ןטימ ןעמ טוט סָאװ רעּבָא ,טפַאשרעניד עמירָא
 ךָאד סע טגנילעג רעמָאט ?טשינ-ריד ,טשינ-רימ ױזַא ןפרַאװקעװַא
 ענעגייא קעװַא ןעמ טפרַאװ ױזַא יו 1 ןגָאלשוצּפָא ייז "עסייוו, יד
 .לעטָאה רעד ןיא רעטלַאורַאפ םעד סע ןעױרטרַאפנָא 1 סנגעמרַאֿפ
 ןזָאפ ךיז ןייז טעװ ךַאז עטשרע יד זַא ,ךיז טיײטשרַאפ ?עסַצָק
 ײז ןלעוװ סנטסכעה .ןריקסיפנָאק גנידצלַא ןוא עסַאק רעד וצ
 ;דנַאר-סגנוטייצ ַא ףיוא ןּבירשעגנָא ,ריּפַאּפ לקיטש גיצומש צ ןּבעג
 ןּבעג ."עיצולָאװער רעד רַאפ ןעמונעגוצ ליפ ױזַא ןוא ליפ ױזַא,
 זַא ,ןרעכיזרַאפ ןָאק רעוו רעּבָא ?ןטלַאה וצ טפַאשרעניד רעד סע
 יד ןופ ןדנַאר יד ןיא סע ןקעטשניײרַא ! ןּבעגקירוצ סע ןלעװ יז
 ןופ עקווישדָאּפ יד ןסיירפיוא ?סעּפַאנַאק ןוא ןלוטש עטעּבעגסיױא
 ךַאז ערעכיז ןייק טשינ זיא סע !רעדיײלק יד ןופ ,ןעלטנַאמ יד
 סָאװ רעּבָא ,סיוועג ףיוא טוט ןטימ סע טקעמש ןעניפעג םייּב ןוא
 ?הצע ערעדנַא ןַא רַאפ ָאד זיא

 ןעניפעג וצ סיואטרעלק ןוא טכַארטרַאפ רעדעי טציז
 ןטסיימוצ רָאנ ,ןטלַאהַאּב וצ ןטנעמיד רָאּפ יד יֹזַא יװ ,ןעלטימ
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 "7 :עמורג רשונוא ןופ פעק יד ןיא ענַארפ עגיזָאדיד טקיּפ

 רעטעדנירגעג סטָאװ:רָאג רעד ןופ רעדילגטימ יד ,םירחוס עכייר
 ,"דנַאלסור-יינ , טפַאשלעזעג

 טייצ ןיא ןדיי יו ,ךיז ןּבילקרַאפ ,םענייאניא עלַא ןציז ייז
 ןעמעלַא ןופ רעטסגידנגייוש רעד ,לקניוו ןגייא ןַא ןיא ,הנּכס ןופ
 | ,ןיקרימ לאירבג זיא

 .ןביוא עניײז רעּביא ךעלטייה יד ּפָארַא ךיז ןזָאל רעווש
 עלעכיימש עגיאור סָאד ,ןייטשדלָאג רחוס-טפַאנ רעד זיא םיא ןּבענ
 .הנכס ןגיטציא םעד ןיא וליפַא ןּפיל ענייז ןופ טשינ טדניװשרַאֿפ
 .סוא ןַא ןיא רעכיז ץעגרע ןגיל סעיצקַא ענייז ,טגעמָאמ ןגיד
 רעיינ רעד ןיא וליפַא ,גולק גונעג ןעוועג זיא רע ,קנַאּב רעשידנעל
 ,ליפ ױזַא ףיוא רָאנ ,ןרישזַאגנַא וצ ליפ.וצ טשינ ךיז גנומענרעטנוא
 ךיז עינַאּפמָאק רעד רַאפ טסַאּפעג טשינ טָאה סע ליפיוו ףיוא
 גירעװש ןייז !;ןעמענוצ םיא ייּב ייז ןענָאק סָאװ ,ןטלַאהוצקירוצ
 | ,רעכיז זיא טלעג ןייז 1 בייל

 םינּפ ןייז ,ןירַאמזָאר רתוס-יט רעלעדיא רעד טציז טָא
 יװ ,טרעדוּפעגנָא ןוא טלָאגעג גיטלעפגרָאז טשינ ןיוש יא
 עגיכעטש ַא טייטש דרָאּב עגיגָאט-טכַא ןַא ,טרעקרַאפ ,גידנעטש
 ײױװ יוװַא ,קורדנייא ןַא טכַאמ ןוא ןְקַאּב עטיירּב ענייז רעּביא
 יד םורַא ןקעלפ יד .טרימשעגסיוא ןעוועג טלָאװ םינּפ ץנַאג ןייז
 ןייז .טײקָארג-שַא ףיוא ןעגנַאגעגרעּבירַא טייקלעג ןופ ןענעז ןגיוא
 ךיז ייּב טָאה רע .ןדנואוושרַאפ ןיוש זיא עלעכיימש ןדירפוצ
 ןופ סולפניא םעד רעטנוא ,ןריטַאּפ ןיא סנגעמרַאפ ּבלַאה ַא
 ןיא טרישזַאגנַא ךיז רע טָאה תועידי עטוג *סצעידָאלָאמ עקשימ,
 ןמָאדטענמָא ןוא עמוס רערעסערג ַא סימ גנומענרעטנוא רעיינ רעד
 ןטלַאהרַאּפ יאדװַא טעוו סָאװ ,ייט טימ טרָאּפסנַארט ןייז רַאפרעד
 .ןרעוו טעװעטַארעג םורָא יוזַא ןיא ףיתיס ןיא ןרעוו

 .רעטסניפ ראג זיא ןיקטָאּפָארַאק ריִקנַאּב רעכעלטסירק רעד
 ,רע ,ןלַאפעגנײא ןצנַאגניא ךיוּב רעקיד ןייז זיא שפנ-תמגע רַאפ
 .ןָאלַאּב רענעלַאֿפעגּפָארַא ןַא יו ,קורדנייא ןֶא טכַאמ ,ךיוּב רעד

 יוצ לָאמַאטימ םיא ןענעז ,ןזיױה יד טּפױהרעּביא ןוא ,רעדיילק יד
 ןייז ףיוא ןדלַאפ עסיורג ןיא ךיז ןגייל ייז ןוא ,ןרָאװעג סיורג
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 ןגעמרַאפ ץנַאג ןייז .ץרַאװש ןצנַאגניא ןיא םינּפ ןייז ,רעּפרעק

 ,ןענימ ןופ סעיצקַא ןיא ,ןריּפַאּפטרעװ ןיא ךיז ייּב רע טָאה

 --ןריּפַאּפ-ןזייא ,ןריּפַאּפ-טּפָאנ ,ןטפַאשלעזעג-טרָאּפסנַארט ןופ סעיצקַא

 ליפ ױזַא טָאה רע רעכלעוו ףיוא ,טפַאשלעזעג עיינ יד טציא ןוא

 | . ,טיוּבעג

 רָאּפ יד ךרוד ןיא ןירעּפלַאה ןָאמָאלַאס טַאקָאװדַא רעד
 טציא ןענעז רָאה ענייז .יורג ןצנַאגניא ןוא רענעלק ןרָאװעג געט

 ףױא שינעעשעג ןכעלקילגמוא םענעי טניז ,ןטָארד יוו ,ףייטש

 "װ טציז רע .ךיז וצ ןעמוק טשינ ךָאנ רע ןָאק ,סַאג רעד

 +רַאד ןוא ןלַאפעגנייא זיא םינּפ ןייז ,ךיז ןיא טעשטרָאקעגנייא
 ץנַאלג ןוא ןּבעל רעמ ךָאנ ןּבָאה ייז ,ךָאנ ןּבעל ןגיוא ענייז רָאנ
 עזעוורעג ייװצ יװ ,סױרַאןטכײל ןוא ,רעירפ יװ ,ןגָארקעג

 ,םינּפ:הברוח ַא ןופ ,רעטכיל
 טשינ .טדערעג ןּבָאה ןגיוא ענייז רָאנ ,ןגיושעג טָאה רע

 ירשעג ַאזַא סױרַא ךיז טרעה לָאמטּפָא .ןגירשעג רָאנ ,טדערעג

 עגייז ןיא ,טקוקעגנָא ןעמעלַא טָאה רע .היח-זיוה רעמוטש ַא ןופ

 ןופ ןּברוח רעצנַאג רעד ,טנורגּפָא רעצנַאג רעד ןגעלעג זיא ןגיוא

 .טלעוו רענערָאװעג-בורח ַא

 רעמ ןוא ,טייקליטש יד ןכָארּבעגרעּביא טָאה רחוס-ייט רעד

 ' :טפַאשלעזעג יד טגערפעג ךיז רַאפ
 ?לּבור רָאּפ יד טימ ןעמ טוט סָאװ --
 רעניזָאדרעד ףיוא טרעפטנעעגּפָא טשינ םיא טָאה רענייק

 *עג זעוורענ ,טקוקעגנָא םיא טָאה טַאקָאװדַא רעד רָאנ .עגַארפ

 :טמורּבעגכָאנ ןוא ּפָאק ןטימ טלקָאש

 ! דנַאלסור ?לּבור רָאּפ יד --

 רחוסייט רעד לָאמנייא טימ טָאה - ,לּבור רָאּפ יד ,ָאי --
 עמריפ-ייט יד -- .טַאקָאװדַא ןטמירַאּב םעד ןגעג טומ ןגָארקעג

 !דְנַאלסור ןיימ זיא סע .,דנַאלסור -- רימ ייּב זיא ןירַאמזָאר
 ןיקרימ םיא טָאה - ,םיתּבילעּב עיינ יד ּפָא יז טיג ןעמ --

 | .עגַארפ ןייז ףיוא טרעפטנעעגּפָא

 ,טקוקעגמורַא עלַא ךיז ןּבָאה
 ןיימ טעוו ,רימ ךייש סָאװ יז ןעגנַאלַאּב "יז וצ ָאי יי =
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 ןיימ ןּבעגוצרעּביא .ייז -- ,ןעמוק ןלעוו ייז ןעוו ,ןייז ךאז עטשרע
 ןעגיד וצ טיירג ןלעטש ךיז ייז ןוא ןגעמרַאֿפ|

 ..יד ?םינלזג יד ,רעטעררַאפ יד --
 ,ןּבָאה רימ .,ָאטשינ ןענעז םיּתּבײלעּב ערעדנַא ןייק -

 זיא סע זַא ,דנַאלסור ןיא טעװעטַאּבעלַאּבעג טכעלש ,סיוא.טזייוו
 .רעסעּב ןייז עקַאט טעוו רשפא ,ןריפ ייז ןלָאז ,וצרעד ןעמוקעג
 ,ןפלעהוצ ייז ןפרַאד רימ

 על ןופ ,םערוטש ַא ןפורעגסױרַא ןּבָאה רעטרעוו עטצעל יד
 ןעניקרימ ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןעמ טָאה ןטייז

 ?םינלזג יד ,ייז !ןעגנערּבוצרעטנוא .דנַאלסור ןפלעה ייז --
 םימ ךיז טָאה --!ןלַאפעג ןיוש רימ ןענעז טייוו ױזַא ןוא --

 .טַאקָאװדַא ןופ ןסירעגסױרַא טייקרעטיּב
 זַא ,טגידניזעג רעווש ,סיוא-טזייוו ,טגידניזעג ןּבָאה רימ --

 ךעלרע טשינ ןּבָאה רימ !טכַארּבעג טיי ױזַא סע ןּכָאה רימ
 ?געװ רעד סָאד זיא רשפא ,דנַאלסור ןיא טעװעטַאצעלַאּבעג
 ןיא ןעװעטַאּבעלַאּב רעטכערעג ןוא שרעדנַא יײז ןלעװ רשפא
 .טשינ סלַאֿפגדעי ייז ןעמ רָאט ןרעטש ? דנַאלסור

 ןעגיקרימ טגערּפ -- ?קזוח טכַאמ ריא ? ןייא טימ זיא סָאוװ --
 : ,רחוס-ייט רעד

 ןצנַאג ןטימ סע ןיימ ךיא .ןטָאּפש וצ טייצ ןייק ָאטשינ --
 ךימ לעטש ךיא ,ןיילַא רימ רַאפ סָאד ךיא גָאז סלַאפנדעי ,טסנרע
 םענייאןדעי רעּביא טּביילּב סָאד ,עיציזָאּפסיד רעייז וצ ןצנַאגניא
 ,ןוט וצ זנוא ןופ

 טָאה -- ,גנוניימ ענעגייא ןייז ךיז טָאה רענייא-רעדעי --
 ,טגָאזעג רחוס.ייט רעד

 רעד טָאה -- ,ןגיילרעּביא ךיוא סע ךיז טעװ ןיקרימ ןוא --
 ,לכיימש ןגולק ַא טימ טגיילעגוצ רחוס-טּפָאנ

 טַאקָאװדַא רעד טָאה - ,טייצ רעד ןופ ןמיס ַא זיא סע --
 סָאװ טסואוועג טשינ טָאה רענייק סָאװ ,טרָאװ ַא ןלַאפ טזָאלעג
 ,טימרעד טניימ רע

 ,ןגיוושעג טָאה ןיקרימ
 ףיוא ןסעזעג זיא ,ייז ןופ טקורעגּפָא ,לקניוו ןטייווצ ןיא
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 ,ףוג ןסיורג ןייז רַאפ ןיילק-וצ ןעוועג זיא סָאװ ,עלעקנעב-ןסופ ַא
 ,טנעה עקיד ,עטיירּב ענייז ןיא ּפָאק םעד ,שטיװעיײרדנַא יליסַאװ
 ןוש ןצנַאגניא זיא רע .הטלחה עטצעל יד טכַאמעג טָאה רע
 .ענורָאנַאּפעטס עשַאטַאנ וצ ,רעטּבילעג ןייז וצ ןעגנַאגעגרעּביא
 ּבייו ךעלצעזעג ןייז טימ לָאמעלַא-רַאפ-לָאמנײא טקַאהעגּפָא
 רָאג ןיא ןּבעל גיטפניק ןייז ןעזעג טָאה רע ,ענװעידַאקרַא עירַאמ
 --טכַארטעג ךיז רע טָאה --? ןייז ָאד ןָאק סָאװ ,,,טכיל גיטסניג ַא
 ךיא ,טשינ יז ןלעו ןסעפיוא -- סעקיװעשלָאּב ,סעקיװעשלָאּב יד
 סלַא לעטש ַא סעפע ןבעג רימ ןלעװ ייז ,ייז ייּב ןעניד ןייג לעוװ
 טשיג ךָאד ךיז ייז ןלעוו ןעמָאנָאקע ןָא .ףרָאד ַא ןיא םָאנָאקע
 ןַא ןיא עגווָאנַאּפעטס עשַאטַאנ טימ ןעניואוו ךיא לעװ ,ןיײגַאּב ןענָאק
 ,ייווצ רעדָא דק ַא ,סניילק ַא לזייה ַא :םייה רענעדײשַאּב ,רעמירָא
 זיא עשַאטַאנ ,סָאװ ,ונ .ייוצ רעדָא דרעפ ַא ,רעניה לסיּבַא
 ןייז טעװ ןּבעל ַא ןענעדרָאנײא ךיז סעוו ,עטתיּבה-ילעּב עטונ ַא
 בייו סָאד ,ןטלַאהַאּב םענייק רַאפ ךיז ןפרַאד טשינ ,סגיאור ַא
 ךיז ,ןעיצרעד ןענָאק ןעמ טעװ רעדניק ענעגייא ,ּבייוו ַא ןייז טעוו
 ןלעוו ייז ןרילרַאפ וצ ךס ןייק ָאטשינ .ןעמעש ןפרַאד טשיג
 זיא - ןעמוק בוא ?ױזַא רעכיײלג רָאג רשפא ,ןסעפיוא טשיג
 ..עלַא-רַאפ-לָאמנייא ןיוש לָאז סע זַא ,רעדניוושעג סָאװ ייז ןלָאז
 טלעוו ַארַאפ סָאװ ףױא ןסיוו לָאז ןעמ זַא ,ףוס ַא ןעמענ לָאמ
 טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע .טגנַאלַאּב ןעמ ןיהואוו ןוא -- זיא ןעמ
 ערעדנַא יד ךיוא ןּבָאה ױזַא ןוא .סעקיוועשלָאּב יד ףיוא ןטרַאװ
 ,ןוטעג
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 47 לטיּפַאק

 רעניד:זיוה

 -רעדיװ ץלַא ,עגַאל יד ןרָאװעג זיא סע רערָאלק סָאװ
 ,טפַאשרעניד יד ןרָאװעג זיא רעגינעפש

 .עגַאל רעד רַאפ רעטעמָארַאּב ַא ןעוועג זיא ךיז ןטלַאה רעייז = |
 ןלעו סעקיװעשלָאּב יד זַא ןזיועגסיוא ּבײהנָא ןיא ךיז טָאה
 ןוא ,גינעטרעטנוא שיטכענק ןעוועג ייז ןענעז ,ןרעװ ןּבירטרַאּפ
 .עגסיוא טײקנגָאלשרעד רעשיסור רעשישסירעטקַארַאכ רעד טימ
 ,טסעג-לעטָאה יד ןופ ןעגנַאלרַאפ ענוירּפַאק יד טריפ

 ןופ .ךעלפעהמוא ןרָאװעג יז ןענעז געט עטצעל יד ןיא
 ןשָאלעגסױא זיא טכיִל עשירטקעלע יד טניז ,טנװָא ןטצעל םעד
 ,םעד ןופ טײקמַאזיורג יד .ןרַאה יד ןרָאװעג ייז ןענעז ,ןרָאװעג
 ,סעקסַאמ ערעייז ןופ טקוקעגּפָארַא ןיוש טָאה ,רָאפ.טייטש סָאװ
 רעד ןּבירשעגנָא ןעועג טלָאװ רעמינּפ ערעיײז ףױא יוװ ױזַא
 רַאפ גנונעכערּפָא יד ןיא סָאד ,םיּתּבילעּב ערעייז רַאפ ןיד-קסּפ
 ןוא טייקטקירדעגוצ ,ןעננורעדינרעד יד רַאפ ,ןּבעל שיטניה רעייז
 | ,גנופַאלקשרַאפ ןופ ןרָאי עלַא יד רַאפ

 ױזַא ןייגוצמוא יײז טימ ןּבױהעגנָא ןּבָאה םיּתבילעּב יד
 לָאז ןעמ זַא ,עזַאװ רענעטלָאּפשעג ַא טימ יװ טַאקילעד ןוא טכַאז
 יװַא ןוא .ןענערָאצרעד טרָאװ םורק ַא טימ טשינ ,הלילח  ,יײז
 ןבױהעגנָא ןרַאה יד טציא ךיז ןּבָאה יױזַא ,רעניד יד לָאמַא יו
 לכיימש רעגיזָאדרעד .רעניד ערעייז ֹוצ ןעלכיימש וצ ,ןקעלוצרעטנוא
 ןעמירַאװעצ טוואורּפעג ןוא רענעגנואווצענפיוא ןַא ןענַאטשעג זיא
 ךיז ןּבָאה סָאװ ,סגקלָאװ יד ןגָאירַאפ וצ ,טסָארּפ ןגיזייא םעד



 5 טא םולש
 עק טא

 זע

 .יפעגינעטרעטנוא יד ןופ רעמינּפ יד ףיוא סערַאמכ יװ ןבילקעג

 ..טפַאשרעניד עדמערפ יד - ןעװעג זיא סָאד רָאנ

 ירעּפ, יד ,ענעגייא יד ןטלַאהרַאפ ךיז טָאה שרעדנַא ץנַאג

 טַאהעג ןּבָאה טסענגלעטָאה יד ןופ לייט ,טפַאשרעניד ?עכעלנעז

 ןיא טנרעלעגסױא ןוא טריסערד ,טכענקיבייל ענעגייא ערעייז

 .ףרַאדַאּב םענעגייא ןרָאֿפ ,תויח-זיוה יװ ,טסניד תוכלה

 לֹהַא ןעוועג ןיוש ןענעז ןטסניד עכעלנעזרעּפ ,ענעגייא יד

 רעמ ךיז ןּבָאה ייז זַא ,גנוטכענקרַאפ רעייז ןיא טריסערדנייא

 ירעד ןיא טײקכעלמעװקַאּבמוא סמיּתּב-ילעּב יד ןצרַאה םוצ ןעמונעג |

 !ןײלַא םיּתּב-לעּב יד יו ,טפַאשגעגנַאפעג רענעגנואווצעג רעגיזָאד

 .ןזָאלרָאפ טנַאקעג ךיז ןעמ טָאה טפַאשרעניד רעגיזָאדרעד ףיוא

 ערעייז וצ ןעננואיצַאּב ערעייז טרעדנעעג טשינרָאג טימ ןּבָאה ייז

 ףָאנ זיא סָאװ ,ץלַא טימ טימעג ךיז ןּבָאה ייז ,טרעקרַאֿפ ,ןרַאה

 יז יה יױװַא ,ןייז וצ טיירגטסניד רעמ ךָאנ ,ךעלנעמ ןעוועג

 "לעב יד טלָאװעג גנופַאלקשראפ רעכעלנעזרעּפ רעייז טימ ןטלָאװ

 .ןייטשוצסיוא ןּבָאה ייז סָאװ ,תורצ עלַא רַאפ ןגיטיגרַאפ .םיִּתֹּב

 םעד ןופ גנוזיילרעד ַא ןענופעג עקַאט ןּבָאה םיתּבילעּב יד ןוא

 .סיוא ןּבָאה ייז סָאװ ,םעד ךרוד ,סעּכ ןגיטכעממוא ,ןטלמַאזעגנָא

 ףערעייז ןופ ּפעק יד ףיוא ץרַאה רעטיּב ץנַאג רעייז טזָאלעג

 .עגילעדַא יד ןוטעג סָאד ןּבָאה ןטסנײמ םוצ .עגינעטרעטנוא

 | .רעבליוו

 58 ןיטשריפ ַא סעּפע ןענופעג ךיז טָאה טסעג יד ןשיװצ

 עמירָא ןַא "ןירעטיײלנַאּב, ןימ ַא רַאפ טַאהעג טָאה סָאװ ,ןיפערג ַא

 םעד ןכַאמ ריא ,ןיטשריּפ יד ,יז טגעלפ .עטענָארַאּב ַא ,הבורק

 רעד ןוא רעטרעװ עטסכעלדנעש יד טימ ןייז הזבמ יז ,טיוט

 .,"ןינָארַאּב , ןעמָאנ םייּב ןפורוצנָא יז ןלעּפרַאפ טשינ לָאמנייק ייּב

 .טסניד עגירעדינ ַא יװ ,ךיז טמענַאּב ריא ,ןינָארַאּב --

 ,גנורירַאּב ערעכייוו ַא ןוא טנַאה ערעלעדייא ןָא טָאה ןיכעק ַא

 . .ןײרַא םינּפ ןיא ןעיירש ריא יז טנעלפ -- !ןינָארַאּב ,ריא יוװ

 | .ןשטנעמ עלַא רַאפ
 ןופ סורדרַאֿפ םוצ ,גידהענכה טָאה ןירעניד ?עשינָארַאּב , יד

 ןיא ןוטעג ןוא גנוגידיילַאּב יד ןעגנולשענּפָארַא ,עדגזעװנָא עלַא

 5 ,עוװקסָאמ ,סמ
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 יד רַאפ עטנירָאה ריא גידנרעפטנערַאפ ,טסניד ריא ליטש רשד
 | | : ערעדנַא

 .ןגרָאמירּפ ריא גָאט ןדעי טניואוועג ,ךעּבענ ,זיא - יז --

 זעורענ יז זיא -- ,ןטייר טשינ יז ןָאק טנייה ,ןטיירוצסיוא ענערניפ
 .גָאט ןענַאג ַא

 יו ,ןעזעג טָאה טפַאשרעניד עכעלנעזרעּפ ,ענעגייא יד
 ערעײז רַאפ גנורעגַאלַאּב יד םענעגנָא ןכַאמ וצ ,ךעלגעמ טיי
 רַאפ רעניד ערעדנַא יד טימ ןגָאלשעג ךיז ןּבָאה ייז ,םיּתב-ילעּב
 ךיז ,ךעלעקנעּב-ןסופ יד טנעה יד ןופ ןסירעג ,ץיז ןרעמעװקַאּב ַא
 רַאפ ךעלדיימ-ּבוטש ןוא סרענלעק יד טימ ןכיק יד ןיא טנירקעג
 .שַאְלפ-ךיוּב רעמירַאװ ַא רַאפ ,ייט זָאלג ַא רַאפ ,ןסיּב ןרעסעּבַא
 ,ןעמוקַאּב וצ עטגנַאלרַאפ סָאד ךעלגעמ ןעוועג טשינ זיא רעמָאט
 ױזַא ,עגַאל רעצנַאג רעד ןוא עגידלוש רַאפ טכַארטַאּב ךיז יז ןּבָאה
 רעטכעלש רעגיזָאדרעד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןעוועג ןטלָאװ ייז יו
 ענזירּפַאק ,עשידניק ערעייז טסיירטעג ייז ןּבָאה סרעטומ יו ,טייצ
 רַאפ ךעלשעלפ-קעמש ןטלַאהעג ,ּפעק יד ייז ןדנוּברַאפ ,םיִּתּב-ילעּב
 ןגידנלַאפ-רעװש ַא ןענעלנָא רָאג טזָאלעג רעדָא ,ךעלזענ ערעייז
 ןטסירּב ערעייז ,סנקור ערעייז ,סעצײלּפ ערעייז ףיוא ּפָאק-ןעמַאד
 ןיא טימ ..סגשיק עכייו ןרַאה ערעייז רַאפ ןרָאװעג ןענעז
 ענעגיא ערעיײז טימ שטָאכ ,טימעג ךיז ןּבָאה ייז - ,טרָאװ
 יד סָאװ ,תורצ עלַא יד רַאפ םיּתּב-ילעּב יד ןלָאצַאּב וצ ,רעּבייל
 - ,עיצולָאװער רעייז טימ טכַארּבעג ןּבָאה סעקיװעשלָאב ענעטלָאשרַאפ

 -ןעייג עכלעוו ,יד טימ ,לעטָאה ןופ טפַאשרעניד רעד טימ

 --ןעיײקָאל יד ,ךעלדיימ-ּבוטש יד ,סרענלעק יד :טסעג יד טימ םוא
 ,ױזַא טשינ שטָאכ ןדיילרעד וצ ןעוועג ךיוא ךָאנ ןיא ייז טימ
 יעג סיוא ,ךָאנ ןּבָאה ייז ,טפַאשרעניד רענעגײא רעד טימ יױװ
 רעמינּפ יד -- רקיע רעד ןוא ,ןלעפַאּב יד טריפעגסיוא ,טייהניואוו
 רעד ןופ טייצ רעד ךרוד רעּבָא זיא סע .עטנַאקַאּב ןעוועג ןענעז
 ,ךירטש רעפרַאש רעד ןּבירעגּפָא לסיּבַא ןרָאװעג גנורעגַאלַאּב
 ןופ טפַאשרעניד יד .טכענק םנופ רַאה םעד ּפָאטדײש סָאװ
 טימ ןטייקטכייל טּבױלרעד געט רָאּפ יד ךרוד ךיז טָאה לעטָאה
 טגעוװרעד טשינ ךיז ,ךיז טײטשרַאפ ,ןטלָאװ ייז עכלעוו ,טסעג יד
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 טכַאמעג טשינ ךיז ,ןעגנַאלרַאפ טרירָאנגא :לָאמ שרעדנַא ןפ

 ,סרעפטנע ןּבעגעג לָאמטּפָא ןוא ,ןפורעג ייז טָאה ןעמ ןעוו ,ןרעה
 יז טימ רָאנ .םינּפ ןיא ןפָאלעגנָא זיא טולּב סָאד עכלעוו ןופ
 זיא סע .ןּבעג חצע ןַא טנָאקעג ךָאנ ,טגָאזעג יו ,ךיז ןעמ טָאה
 טפַאשרעניד.לעטָאה יד ןוא ,ןפיוק וצ ייז טייקכעלגעמ ַא ןעוועג

 טזָאלעג ךיז ןוא עיצַאוטיס יד טצונעגסיוא ערטיכ עקַאט טָאה
 ןריפסיוא ןדעי רַאפ ,לכיימש ןכעלטניירפ ןדעי רַעּפ ןלָאצַאּב
 .רעדעי זַא ,ַאזַא ןעוועג זיא טייצ יד יו ױזַא ןוא ,לעפַאּב ַא
 טגיירפ, ַא זיא רע זַא ,ןייװאוצסױרַא טימעג ךיז טָאה רענייא
 רעטלעגיקנירט עטעפ טימ שטָאכ טלָאװעג ןעמ טָאה ,"קלָאפ ןופ
 ?קלָאפ, ןגעג ןעגנַאגַאּב זיא ןעמ סָאװ ,דניז יד רַאפ ןלָאצּפָא
 ןעגנַאגעגנָא טסעג יד ןשיווצ זיא סע זַא ,ןגָאז ןָאק ןעמ ,טציא זיּב
 .טגיירפ, ןייז ןיא ןגָאירעּביא ןרעדנַא םעד טעוו רעוו : ףיולעג:טעוו ַא
 .רעּבירַא טלָאװעג ןטייוצ םעד טָאה רענייא ."קלָאמ םוצ טּפַאש
 ךָאנ ןעגנַאגעג ןענעז ערעדנַא ,רעטלעג-קנירט עטעפ טימ ןגייטש
 ןפיק טלָאװעג זולפ טשינ "קלָאפ, סָאד ןּבָאה ייז :רעטייוו
 .ַאפ םיא טימ ןּפינקנָא טלָאװעג ,ןגָאזוצ-ױזַא ,רָאנ ,טלטג ךרוד
 ןרַאװ יד רָאנ ,ןרַאה יד רעניד יד טשינ .ןעגנואיצַאב שרעילימ
 ךיז ,טגוזעג ןפיוא ןגערפוצכָאנ ןּבױהעגנָא רעניד יד ןבָאה
 : ןטייהנגעלעגנָא-ןעילימַאפ ערעייז טימ ןריסערעטניא וצ ןביוהעגנָא

 זיא סָאװ ןוא ,ונ ?יאדװַא ךעלרעדניק ? רעטַאהעג-הנותח ַא --
 גָאטשרענָאד ןטימ גָאטנָאמ םעד גונעג טשינ יאדוװַא ?גגונױלַאּב יד
 סָאד ,טניירפ ,תילכּת ַא ןגעוו ןרעלק ףרַאד ןעמ ? ןדניּבוצנעמַאזוצ
 ,רָאטנַאק ןיא רימ וצ םוק ,ןגרָאזרַאפ וצ ךעלרעדניק יד ןוא ּבייוו
 ןלעו רימ ,רעגיאור ןרעוװו טעװ טייצ יד ןעוו ,ןדלעמ ךיד זָאל
 ..ןוט ןענָאק רימ סָאװ ,ןעז

 רעגעזָאלעגוצ סָאװ ,רעשימייה סָאװ ,רעמירַאװ סָאװ רעּבָא
 ץלַא ,רעפייטש ץלַא ,רעטלַאק ץלַא ,ןרָאװעג ןענעז ןרַאה יד
 ךָאנ ייז זיא ךָאד .טפַאשרעניד יד ןרָאװעג זיא רעגידנגייווש
 ,ןדיילרעד וצ ןעוועג

 .דיַאיליּב םניא ןזייװַאּב וצ ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה לָאמַאטימ
 .רָאג טציא זיּב טָאה ןעמ עכלעוו ,עכלעזַא ,ןטלַאטשעג עיינ לֵאז
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 ,לעטָאה ןופ ןשינעפיט יד ןופ :טקרעמַאּב טשינרָאג ,ןעזעג טשינ
 ,ןכירקוצפיורַא ןּבױהעגנָא ןּבָאה ןרעמַאק ןוא סרעלעק ענייז ןופ
 ,סורעשַאוװ-רעלעט ,סרעכוק טנעמָאמ ןכעלרעפעג ןגיזָאדמעד ןיא
 .שֵא ,סרעצייה-ןוווא ,סרעגינייר-טעזָאלק ,סרעּפַאלק-ןצַארטַאמ
 ןיא ףיט ,ףיט ףיוא ךיז ןטלַאה סָאװ ,"זיײמ-לעטָאה , ,סרעגערט
 עכלעוו ,טנורג עמַאס ןפיוא ,לעטָאה ןופ רעכעל ענעגרָאצרַאפ יד
 ןטלַאטשעג .ןייש רעגיטכיל רעד ףיא טשינ לָאמנייק טעז ןעמ
 ןיא ייז ףיוא קוק ןויױלּב ןופ סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג סָאד ןענעז
 ןיא זיא טולּב סָאד ןוא רענייּב יד ךרוד טסָארפ ַא ןעגנַאגעגכרוד
 .סייו ןעוװעג ןענעז לייט ַא ,טעװעטרַאהרַאפ ןרָאװעג ןרעדָא יד
 / .רַאפ טימ -- ערעדנַא ,עטעשזַאסרַאּפ-ץרַאװש -- לייט ַא ,,עטלעמרַאּפ
 ןקעדַאּב וצ סעטַאמש ןוא קעז טימ - ערעדנַא רָאג -- ,רעכוט
 ךיז טָאה רעּבײל עטציוושרַאפ ערעייז ןופ .טיײקטעקַאנ רעייז
 ,ןסע ןענַאטשעגרעּביא ןופ קנַאטשעג רעכעלרעיוז-סיז ַא ןגָארטעג
 ןופ ,רעכעל עטקעטשרַאפ יד ןופ טכַארּבעגטימ ןּבָאה ייז ןכלעוו/

  ,ןכָארקעגסױרַא ןענעז ייז ןעגַאוװ
 ןּפמָאל.טּפַאנ ןוא טכיל ןופ גנוטכיילַאּב רעגידנטָאש רעד ןיא

 ענעעזעגןטלעז עגיזָאדיד ןופ ןעניישרעד עגידמיצולפ סָאד טָאה
 עגיטשרָאדףָאלש ,עגיטסגנַאטױט ,עדימ יד  ייּב -- ןטלַאטשעג
 וו ,תומולח עטכעלש ןופ ןעגנואעז ןפורעגסיורַא טסעג-לעטָאה
 ןזיװַאּב לָאמַאטימ ךיז ןטלָאװ עכלעזַא םידש רעדָא םילָאװיײט
 ,ייֵז ןשיווצ

 -ַאֹּב עמורק ערעייז טימ ,סעכַאל ןוא סעטַאמש ערעייז טימ
 =עגנייא ,עיור יד ןופ ןעלכיימש עשיטָאידיא יד טימ ,ןעגנוגעוו
 ױזַא עקַאט ייז ןּבָאה ,רעליימ ןוא רעמינּפ ענעסירעגפיוא ,עטסיר
 ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה גיוא טּבעלקרַאפ ַא טימ יורפ ַא .ןעזעגסיוא
 לױמ םענעסירעגפיוא םנופ ןייצ עטליופרַאפ עריא ןצרַאטשסױרַא
 ןשיטָאידיא ,ןגידהּפצוח ַא טימ .ןעמַאד ענעקָארשרעד יד ףיוא
 .ּבלַאה ,עגידנפָאלש-ּבלַאה ןּפורג יד ףיוא טקוקעג יז טָאה לכיימש
 טנעָאנ זיא יז זַא ,טּבױלרעד טייוו ױזַא ךיז ןוא טסעג עגידנכַאוװ
 םעד טּפַאטַאּב רעגניפ עריא טימ ןוא לּבייוו ַא וצ ןעגנַאגעגוצ
 ! ךייז :ךיילק ריא ןופ ףָאטש
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 וע רייע ריי .ן;כאצארישר

 זיא יז זַא ,קערש ַאזַא ןעמוקַאּב םעד ןופ טָאה לבייוו סָאד
 .מולעגמוא ,רעכיוה ַא ,טכַאמנָא רעשירעטסיה ַא ןיא ןלשטעגניירא
 ןייז ,סיפ עקרַאטש ענייז ףיױא ןענַאטשעג זיא סָאלָאק רעטרעּפ
 טָאה רעפעלש-ןליוק ַא) ,קַאז ַא טימ טליהעגמורַא ביל טעקַאנ-ּבלַאה
 טשינ ךיז ,טרָא ןייז ףױא ןענַאטשעג זיא רע ,(ןייז טוומעג סע
 טקוקענסױרַא ןּבָאה סָאװ ,ןגיוא עגידנעגייש ענייז טימ ןוא ,טרירעג
 ןיא ןיא ןטלַאהעג ,םינּפ טבעלקעגנעמַאװצ ןוא ןסירעצ ַא ןופ

 ,לכיימש ןשיגלוג ,ןטלַאק א טימ ןקוק ןייא ןיא ,ןרעדָאפסױרַא
 ףױא ןױש טקוק ןעמ ןכלעװ טימ ,קילּב ןטימ ,ןעמעלַא .ףיוא
 - | ...ןברק ַא

 ייֵז זַא ,טייװ ױזַא ףױא טּביױלרעד וליפַא ךיז ןּבָאה ײז
 .לעטָאה רעד ןופ ןכַאמ וצ קזוח ןוא ןסַאּפש וצ ןּבױהעגנָא ןכָאה
 -נָא ןטלאהעג ,גיסעמשינטלעהרַאפ ,ךיז טָאה סָאװ ,טּפַאשרעניד
 ןוא ,קיטש עשיאיײקָאל ערעייז טכַאלעגטױא ןּבָאה ייז ,גידנעטש
 עגידנגידיײלַאּב ,עגידנעטשנָאמוא טימ ײז יִצ ןפורענוצ וליפַא
 0 : רעטרעוו

 ןרַאפ ריפ עֶלַא ףיוא טכירק סָאד יװ ,עז !טניהןרַאה --
 * !ןטניה ןשיירּפ
 עכעלנייוועגמוא עגיזָאדיד ןופ ןעניישרעד עגידמוצולּפ סָאד =|
 .סיה ךיוא יװַא ןוא ענעקָארשרעד יד ןשיװצ טָאה ,ןטלַאטשעג
 .קינַאּפ עכעלדנעטשרַאפ ַא ןפורעגסיורא ,טסעג עטּפַאכרַאפ-שירעט
 ןקוק וצ ןרעדנַא םעד רענייא קערש טימ ןּביוהעגנָא טָאה ןעמ
 :ןרעױא יד ןיא ךיז טמיורעגנייא ןוא ןגױא יד ןיא

 !ץלַא סָאד טניימ סָאװ ?ןשטנעמ ַארַאפ סָאד ןענעז סָאװ --

 ,ןגרָאמ ןגידנעמוקנָא םעד רַאפ ןעױרג ַא ןעועג זיא סע
 ןּבָאה ןטלַאטשעג עשילרעטסױא יד ןופ רעמינּפ יד סָאװ סָאד
 .םיוא טסעג-?עטָאה יד רַאּפ ןעװעג ךיז טלָאװ סע יװ ,ןטַאררַאפ
 ןּבעל גידגעמוק רעייז ןופ םותּת רערעטסניפ רעד טנפעעג

 טכַארּבעגפױרַא יז ןעמ טָאה סָאװ ,ןענַאד ןופ וצ ייז טמענ --
 !ןזנוא וצ

 ריא ! טגייוש 39 ךייא ןיא טָאג יװ ,טשינ טדער --
 ןבעל רימ טייצ ַארַאפ סָאװ ןיא ,טשינ טסייוו
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 ןרָאװעג זיא טסעג עשילרעטסיוא יד ןופ ךיז ןטלַאה סָאד

 ןענעז ייז .רעגידנפורסיורַא ןוא רעגידהּפצוח ץלַא לָאמַא סָאװ

 ךיז ןּבָאה ייז ואוו ,ריט ןופ לקניוו םעד ןופ ןכָארקעגקעװַא ןיוש

 ןוא טייקגידועמעש רעסיװעג ַא טימ ןטלַאהעגפױא ּבײהנָא ןיא

 רעטייװ טּבױלרעד ןיוש ךיז ייז ןּבָאה טציא .,טײקטגַאװעג-טשינ

 -עג ךיז ,טסעג יד טימ טשימעגסיוא ךיז ןּבָאה ייז ,ןטערט וצ

 יד ףיא ,ןלוטש עכייוו יד ףיוא ןצעזוצקעוװַא ןלימֲא טוואורּפ

 רַאפ טמיטשַאּב ןעוועג רָאנ ןענעז סָאװ ,סעּפַאנַאק עטעּבעגסױא

 גידהּפצוח טּבױלרעד וליפַא ךיז ןּבָאה ייז ,רעניואוונייא-לעטָאה יד

 רעּביײוו:שַאװ יד ,ןרעה ןוא ןעמַאד יד רעּבייל ערעייז טימ ןקירד וצ

 ,טייקטמעשרַאפ רעדעי ןָא ,ןּבָאה ייז זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגעג ןענעז

 קנַאטשעג םעד רַאפ ,ןעמַאד-לעטָאה יד ןשיווצ טצעזעגקעװַא ךיז

 יד ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,שעװ רעגיצומש ןוא סייווש ןופ

 ןופ קערש טימ ןעגנורּפשעגפיוא עגייא טשינ זיא ,רעּבייל סרעּביײװ

 ,ץַאלּפ ריא
 וצ טכַארּבעגפױרַא ייז ןעמ טָאה סָאװ ! !ייז ןליוו סָאװ --

 | ז נוא

 ןּבָאה ךיז ןעמענַאּב שיניצ רעייז ,ןכַאל שיטָאּפש רעייז

 ןענעז רעניד-לעטָאה יד .רעניד עכעלנייוועג יד טקעטשעגנָא וליּפַא

 ,ײז וצ ןּבילקעגוצ וליּפַא ךיז ןּבָאה עגינייא .זעוורענ ןרָאװעג

 עכעלנעזרעּפ יד ,ענעגייא יד ,ןגָארטעגּפָא רָאג ךיז ןּבָאה ערעדנַא

 ײז .םיּתּבילעּב ערעייז יײרטעג ןּבילּבעג רעֶּבָא ןענעז ,רעניד

 טימ טגירקעג ךיז ןוא ןרַאה ערעייז רַאפ ןעמונעגנָא ךיז ןּבָאה

 | ,ערעדנַא יד

 ,עּפַאנַאק רעד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןטלַאטשעג יד ןופ ענייא

 .לעזעג רעד ןופ עּפורג רעזנוא ןסעזעג זיא סע רעכלעוו ףיוא

 | ."דנַאלסררינ, טפאש

 עכייו ףיוא ןסעזעג גונעג ,ךייא טקור ,ךעלמיצירפ ,ונ --

 .ערעדנַא רַאפ עייר יד ןעמוקעג זיא טציא ,לּבעמ

 ןקיטש וצ ןּביױהעגנָא סָאה ןלַאה ןוא זָאנ רעד ןיא

 טלַאטשעג יד סָאװ ,תוליבניימ ןופ קנַאטשעג רעגידתושלח ַא

 ,םַײכפױא טוװאורּפעג ךיז ןּבָאה לייט ,ךיז טימ טרימעגטימ טָאה
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 ןפילבעג זיא ןיקרימ רעטלַא רעד יװ ױזַא רָאנ ,ןפיולקעװַא ןוא
 ערעדנַא יד ךיוא ךיז ןּבָאה ױזַא ,טרָא ןייז ףיוא ןציז גידתונשקע
 .יז ןשיװצ "םעד , טימ ןעמַאזוצ ןציז ןבילּבעג ןענעז ןוא טימעג

 יא ָאד !זיא ָאד סָאװ ,טשינ טסעז ?ךיז וטסקור ואוו - =
 רעד זיא -- ,ענייד וצ ריד ייג ,ונ ,ונ .טסעג-לעטָאה יד רַאפ רָאנ
 עגידלקניפ עגיז טימ קנילפ ןעמוקעגוצ ,ןַאװיא ,ײקָאל-טּפױה
 זַא ןעזעג טָאה ןעמ ,ךייװ ךעלגעמ יו טגָאזעג ןוא ,ךעלעוויטש
 ַאזַא וצ זומ רֶע סָאװ ,גנוגנערטשנָא ליפ טסָאקעג םיא טָאה סע
 םעד ןעמונעגנָא טָאה רע ,ןדער ןָאט ןכייוו ַאזַא טימ ,"םעגייא ,
 ,ץיז ןשירַאה ןופ ןריפקעװַא םיא טוואורּפעג ןוא ?םיא,

 טנייה ! טכענק ןייק ןוא רַאה ןייק רעמ ָאטשינ זיא טנייה --
 .ליואוו ַא טימ טגָאז -?ךעלמיצירּפ ,רָאװ טשינ !ךיילג עלַא ןענעז

 ענעקָארשרעד יד וצ רעדמערפ רענעמוקעגוצ רעד טטעשז ןשירעגנוי
 דיי

 ךוא רַאה ןייק רעמ ָאטשינ זיא טנייה !טכער טָאה רע --
 | .טכענק ןייק

 ,ןיקרימ רעטלַא רעד ןָא ךיז טפור -- ! ץיז ,ץיז --
 / ףעטנוא םיא טעװעקַאט -- ,טכער עקַאט טָאה רע ,ָאי ,ָאי --

 גידנעטש ןענעז רימ ייּב --,ןירַאמזָאר רחוס-ײט רעד דחּפ טימ
 -- ,טכעגְק ןייק טשינ ןוא רַאה ןיײק טשינ ,ךיילג עלַא ןעוועג
 / ,רחוטיייט רעד רעטנוא ךיז טלכיימש

 ,לכיימש ןגידלוטיּב ַא טימ ןָא םיא טקוק ןיקרימ רעטלַא רעד
 םענעי טָאה ,ןַאװיא יײקָאל רעד רָאנ ,טגיײװשרַאפ רחוס-ייט רעד
 םעד וצ טגָאזעג ןוא עצײלּפ רעד ייּב גיטומטוג ןעמונעגנָא ןיוש
 ; םענעסירעגפָא

 םעװקַאּב ַא ןוייװ ריד לעוו ךיא .רימ טימ רָאג םוק ,ונַא --
 ,גנע זיא ָאד זַא ,ךָאד טסעז ,ןפעװצקעװַא ךיז ואוו ,טרָא

 ןלעװ ערעזנוא ,רָאנ טרַאװ !טנוה רעשיצירּפ וד ,ךָא -
 | ,ןזייוו ןיוש ריד ייז ןלעװ ,ןעמוק

 טימ םיא טמענ ןַאוװיא ןוא --!טשינ דער ,גייווש ,גייווש --
 ) ,ךיז טימ

 / .טסעגילעטָאה יד ןופ טסיירט רעגיצנייא רעד זיא ןַאוװיא
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 טסימ טייטש רע .לעטָאה ןופ ײקָאל-טּפױה רעד זיא ןַאוװיא
 ןראֿפ םרָאפינוא ןשירעיטרָאּפ ןיא ןוא ןקעטש םענרעּבליז ןייז

 יַבייא ןוא ךעלּביל ןעמעלַא וצ טלכיימש ןוא ,לעטָאה ןופ גנַאגנײרַא

 | ,הנותח ַא וצ יו ,גידנדַאל
 רָאיַא ןופ ןַאמ רעטמרָאפעג-טוג ,רעניטיוה-סייוו ַא ויא רע

 .סיוא ,עגעשַאװעג-סייװ רע טנָארט גידנעטש ,גיסיירד.ןוא-עכעלטע

 טליֿפ סע עכלעװ רעטניה ןופ ,רעדמעה עשיסור עזיול עטיינעג

 .טייה ןייז ,טסורּב עטלקיװטנַא ךעלנייוועגרעסיוא ןייז סױרַא ךיז

 .טוג ַא ןופ בייל ַא ןופ קורדנויא םעד רעכיג טכַאמ ביל גיטיוה

 רַאּפ א טימ .ןַאמ ַא ןופ רעדייא ,יורפ רעקרַאטש רעטלקיװטנַא

 ,סיפ עטמרָאֿפעג-ןייש יד ףיוא לוויטש-קַאל עגידלקניפ ,עטריקנאלּב

 רעדעי וצ טיירג ןעגנוגעװַאּב עגידנדַאלנייא ,עטכייל טימ רע זיא

 ךופ קילב ןגידנעשטשעיּפ ןטימ טעלג רע .,טסניד ןדעי וצ טייצ

 ..ןימ ןשרעּביװ םעד ייס ןוא רענעמ יד ייס ןגיוא עיולּב ענייז
 רערעווש רעד ףיוא טקוקעג טשינ .ןַאװיא רעד ,ענייש רע טָאה טנעה

 ןיא קעּפעג סָאד ןגָארטנירַא ןפלעה םייּב טוט רע סָאװ ,טעּברַא

 ,עגידגעיגיל-דָארג ,עכייוו ,עטגעלפעג גידנעטש ייז ןענעז ,לעטָאה

 טימ ,לגענ ענעטינשעג ,עגייר טימ ,רענניפ עטלקיװטנַא טוג טימ

 ןעמ זַא ,ױזַא ןטלַאה וצ ייז ,ןריטעקָאק וצ ביל טָאה רע עכלעוו

 .ןעז ייז לָאז

 תורּוד ןוא תורוד ןופ טריסערד ,שטנעמ ןשיסור ַא ייּב רָאנ

 ַאזַא ,טקניטסגיא-טסניד ַאזַא ןעלקיװטנַא ךיז ןָאק ,טפעשטכענק ןיא
 יו .ןרַאה ענייז ןופ שטנואו ןוא גנַאלרַאפ םעד ןליפסיורַא

 טימ טקעמשרעד ,טליפרעד דימת רע טָאה טנוח:עסַאר רעטוג ַא

 .מ"העג יד ,טיױה ןייז ןופ ןלעצ ענעפָא עלַא טימ ןוא זָאנ רעד

 ןענעז ייז רעדייא ,ןרַאה ענייז ןופ ןשטנואוו ןוא ןעגנַאלרַאפ עטס
 רע טגעלפ גידנעטש .טסואוװַאּב טכער ןרָאװעג ןײלַא ייז רַאפ ךָאג
 קנואו ןפיוא ןייז טיירג סיפ עטנַײל עטלויטשַאּב ענייז טימ

 טָאה רע זַא ,ןיירַא רעייפ ןיא שטָאכ ןפיול וצ - ןרַאה ענייז ןופ
 ױװַא ,טקעריד ןקוק וצ ןטימעגסיוא רע טָאה ,ןעמעוו טימ .טדערעג

 טייז ַא ןופ טקוקעג ןוא ,ןטלַאהַאּב וצ סעפע טַאהעג טלָאװ רע וו !

 ןיז טימ טָאה רע .טײקדָאנג רעגידנטעּב ,רעגידנעשטשעיּפ טימ
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 שירעביײמ ייס ,שירענעמ יײס טעלנעג קילּפ ןנידלכיימש
 גל

 ָאוַא ךיז ןיא ןעיצרעד ןָאק שטנעמ רעשיסור רעד רָאנ
 רענעגייא ןופ ןמיס ןדעי ףיוא-טזעל סָאװ ,טקניטסניא ןשיפַאלקש
 ויש ןרעדנַא ןופ ןליו םניא ןיירַא ךיז טסיג ןוא טייקכעלנעזרעּפ
 ..ןוצר טמענעי ןוט

 וא גיאעפ ןעװעג זיא גנופַאלקשרַאפ עשיסור יד רָאנ ןוא
 .טטניד רעד סָאװ ,טיקערטיכ יד שטנעמ ַא ןיא ןעלקיװטנַא
 ןיא סַאלק ןטקירדרעטנוא םעד ייּב ןגיוצרעד טָאה טנקיטסגיא
 .סױרַא טשינ קילּבנגױא ןייק ףיוא טָאה רעּבָא ןַאװיא .,דנַאלסור
 ןופ ןּכָאה ןָאק רע סָאװ ,נונ םענענײא םעד גױא ןופ טוָאלעג
 רע טגעלפ רוטַאג ןיז ןופ ןעלטימ יד טימ .,טסניד ןייז
 .שירעּבייװ ןייז ךרוד - רענעמ ןופ גנונױלַאּב יד ןפושיכסיוא
 טָאה רע .טייקשירענעמ .ןייז ףרוד - ןעיורפ ןופ ןוא ,טייק
 .רעגיד ןייז שטָאכ .טוט רע סָאװ ,טירש ןדעי טנכערַאּב טוג
 טשינ רע זיא ךָאד ,ףור ןדעי רַאפ גיכרָאהעג ןעוועג יא רוטַאנ
 ןטלַאהַאּב ,ןקילב עגידניז ענײז טימ שירעדנעװשרַאפ ןעוועג
 ןטוג ַא טרַאװרעד טָאה רע עכלעוו ןופ ,יד רַאפ רָאנ ײז
 | | ..ןיול

 ערעקרַאטש יד רַאּפ ןעוועג זיא רע יװ ,גינעטרעטנוא ױזַא
 סָאװ ,יד טימ ןעגנַאגעגמוא רע זיא שינַאריט ײזַא ,םיא ןופ !

 עגייז ןופ טגנַאלרַאֿפ טָאה רע .טכַאמ ןייז רעטנוא ןעמוקעג ןענעז
 סָאװ ,סמ םעד ןלָאצַאּב קירוצ םיא ןלָאז יז זַא ,עגינעטרעטנוא
 טגלָאפרַאפ ייז טָאה רע .םיא ןופ ערעקרַאטש יד ןיילַא טלָאצ רע
 שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ ,טייקגידתוירוכַא רעפעלקנערק ַא טימ
 טגָאיעגנָא ,גיױא ןפיוא ייז טזָאלעג טשינ ,שטנעמ ּפיט םעד רַאפ
 .רָאנ טשרע טָאה סָאװ ,םינּפ עּבלעזסָאד רעּבָא ,טעּברַא רעד וצ
 םייּב טָאה ,טייקרעטיּב ןוא סעּכ ןופ עסַאמירג ַא ןזיװַאּב סָאװ
 ןיא טלדנַאװרַאפ טרָאפָאז ךיז רַאה ןגידנעמוקנָא ןופ קילּבנָא
 , .עסַאמירג רעגידנדַאלנייא-גידניז ,רעגידלכיימש ַא

 רעד ןיא טּבױלגעג טשינ טָאה ןַאװיא זַא ,ךיז טיײטשרַאפ
 / .רעמיא ןעװעג ןיא רע ,ןרַאה ענייז יװ ױזַא טקנוּפ ,עיצולָאװער
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 יד סָאוװ ,עכָאטַאמוס עגידנעייגכרוד 8 רָאנ זיא סע ןַא ,טגייצ

 סגייז ןוא ןַאװיא ךיוא) ,ןפורעגסיֹרַא טָאה המחלמ ענעטלָאשרַאפ

 טשיג טייג טלעװ יד .המחלמ יד טַאהעגטניײפ ןּבָאה ןכיילג
 ןעועג ןיש .טייצ עטכעלש ַא לָאמַא ךייז טכַאמ סע .רעטנוא

 ַאקשויטַאּב רַאצ רעד ,ןגיאורַאּב ךיז טעװ סע ,ךיוא טייצ ַאזַא לָאמַא
 סָאד ןוא עטמַאַאּב עטלַא יד םיא טימ ןוא ,ןעמוקקירוצ טעוװ

 טשינ ןָאװיא טָאה טלעג "סיקסנערעק, וצ) ,טלעג עשירַאצ עטלַא

 ןשיוטסיוא ןייא ןיא ןטלַאהעג סע ןוא ,יורטוצ ןסיורג ןייק טַאהעג

 ףיא ,ןשיק ץנַאג ַא טליֿפעגנָא םעד טימ טָאה ןוא עשירַאצ ףיוא

 | | (טמָאלש רע ןכלעוו
 םעד טשינ לָאמנײק טסעגרַאפ רַאה א יו ױזַא ןוא

 ןוא ,ןלַאפעג זיא רע ןעװ ,סהַא םיא טזייװ ןעמ סָאװ ,טסניד

 ךיז רע טָאה ,ןלַאפעג ןעוועג טציא ןענעז ןרָאה יד יװ ױזַא

 רעגינעטרעטנוא רעמ ,רעיירטעג סָאװ ,ךָאנ רעטעּב סָאװ טימעג
 ןרעוו טעוו סע ןעו ,ןעקנעדעג םיא ןלָאז ייז זַא ,ןעניד וצ ייז

 | .רעסעּב

 םיא ןיא טליפרעד ,וויטקניטסניא ,ךיוא ןּנָאה ןרַאה יד
 ןעו ,ןוט וצ סָאװ ןטָארַאּב םיא טימ ךיז ןנָאה יז ,טניירפ רעייז

 ןוא ןטלַאה וצ ךיז יױזַא יװ ,ןעמוק ןלעװ סעקיװעשלָאּב יד

 טכַאמענּפָא ןּבָאה ייז זַא ,טייו ױזַא ןענגנַאגעג ןענעז ערעדנַא

 .טרעוו ןוא ןטנַאילירּב ערעייז ןקעטשוצנָא םיא ןענַאװיא םימ

 ערעדנַא רָאג ,ןזײװַאּב ךיז ןלעוו סעקיוועשלָאּב יד ןעוװ ,ןריּפַאּפ
 ףיוא םורָאטנָארט ןַאװיא ןוא ,ןוטעג סָאד וליפַא ןיוש ןּכָאה

 ענייז ןופ סעװעלָאכ עגיצנַאלג יד ןיא ןוא טסורּב רעגישיילפ ןייז

 טשינ ןופ סנגעמרַאפ יד רעטרע עמיטניא ךָאנ ןיא ןוא לוויטש

 ,טסַאג ןייא

 ןוא ,זלַאה םוצ רעטנעג סָאװ ןעמוקעג זיא רעטַאװ סָאד זַא

 יד ןיא ןקוק וצ רעגידהפצוח ץלַא ןביוהעגנָא טָאה הנכס יד
 סָאװ ,ןענױשרַאּפ עיינ יד ןופ טלַאטשעג רעד ןיא ,ןיײרַא ןגיוא

 .עננָא ךיז ןעמ טָאה ,טסעגילעטָאה יד ןשיווצ ןזיװַאּב ךיז ןּבָאה

 טציא טָאה ןַאוװיא ,ןוט וצ סָאװ ,ןענַאװיא טימ ןטַארַאּב וצ ןביוה

 רעביא ךיז ןּבָאה עלַא .טרָא ?סצעידָאלָאמ, עקשימ ןעמוגרַאפ-
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 רעד וצ עּפַאּנַאק ןייא ןופ טּפעלשעג םיא טָאה ןעמ ,ןסירעג םיא
 :רערעדנַא

 רָאג טליו ריא ,ןַאװיא ,טונימ ַא ףיוא טּבױלרעד ,ןַאוויא --
 ?ןעמוקרעהַא זנוא וצ טשיג

 ןייא ןופ ןפָאלעג ךעלסיפ עטכייל ענייז ףיוא זיא ןַאוװיא ןוא
 ,ןכעליירפ ןייז טימ ןפורעג ןוא רערעדנַא רעד וצ עפורג
 | ;לוק ןטנוזעג

 ,טסניד םוצ טיירג ,דלַאּב ,ןירַאּב ,דלַאּב --
 ןעמוקעג ןַאװיא זיא ,ןרַאה יד ןעניד וצ רעפייא ןייז ןיא

 תנדוס-דוסּב טציא רעּביא יז טיג רע .עיידיא רעכעלקילג ַא ףיוא
 ןַארַאפ זיא סע עכלעוו ןופ ,עטלייוװרעדסיוא ןוא ענלצנייא וצ רָאנ
 ,גנונױלַאּב עטוג ַא ןעמוקַאּב וצ טכיזסיוא ןַא

 ייד עקשימ םיא טָאה סָאד זַא ,טגָאזעג ךָאנרעד טָאה'מ
 טמענ ןענַאװ ןופ םירָאװ ,טקעטשעגנײרַא ּפָאק ןיא עיידיא עגיזָאד
 טייקכעלקריו רעד ןיא טָאה סָאד ?ןענַאװיא וצ לַאפנייא .ַאזַא ךיז
 עקַאט ךיז טָאה עקשימ ןוא ,ןעקשימ ןופ ןעמַאטש טנָאקעג רָאנ
 ,טערָאּפעג ייּברעד ךיוא

 ,טפַאשלעזעג רעיינ רעד ןופ רעדנירג יד ,עפורג רעזנוא ןעוו
 רעד ןגעו עטגרָאזרַאפ ,ןדנואוו עטקַאהעג ןיא ןסעזעג ױזַא ןענעז
 ,ייז ןשיוװצ ןעמואוושעגפיורַא עקשימ זיא ,טפנוקוצ

 ךיז ןוָאל סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ ןעועג טשינ זויא עקשימ
 ןפורעגנָא רעדיוו ךיז טָאה רע .טרָאװ גידנגידיילַאּב ַא ןופ ןגָאירַאפ

 : ןיקרימ ןטלַא  םוצ |
 לאירבג ,ןגידיילַאּב וצ ךיז טסנרע-וצ זיא טנעמָאמ רעד --

 ,ןגָאלשעגּפָא ןיוש ךימ לָאמ ייוצ טָאה ריא שטָאכ ,שטיװָאמייח
 ןגיזָאדמעד ןיא ,טיירג ןיּב ךיא זַא ,ןזײװַאּב רעּבָא ךייא ךיא ליוו
 ןעניד וצ ךייא ,טנעמָאמ ןגידנדײשטנַא

 ןופ ליוו ךיא זַא ,טגָאזעג לָאמנייא ןיוש ךייא ּבָאה ךיא --= |
 ףעמעננָא טשינ טסניד ןייק ךייא

 רעייא ןיא ךיז טלדנַאה סע ,שטיוװָאמייח לאירבג רעּבָא --
 | ,טסנרע עקשימ טגָאז -- ! ןּבעל

 ךיז לָאז סע ןכוװ וליפַא ,טסניד רעייא טשינ ליוװ ךיא --
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 יא א יד קבאאר *

 ינאי

 - !ןּבעל ןיימ רעהַא ָאד טמוק יװ .,ןּבעל ןיימ ןגעוו ןעלדנַאה

 .ןיקרימ רעטלַא רעד ךיז טרעדנואוז
 ,גיאעפ ןענעז סעקיװעשלַאּב יד סָאוו ףיוא טסייוו ריא --

 ןלופ ַא טימ וצרעד ךָאנ ןוא !ןעניפעג ָאד ךייא ןלעװ ייז ןעוו

 ןוטעג סע ייז ןּבָאה דַארגָארטעּפ ןיא !? רעטסייט

 ןייק טשינ ךייא ןופ ליו'כ זַא ,טגָאזעג ךייא ּבָאה'כ --

 | ,טסניד
 ןרעדָאפ - ,ןגָאז וצ רע טָאה סָאװ ןרעה רימָאל רעּבָא --

 .ךיז טלדנַאה סָאװ ןגעװ ,עקשימ ,טגָאז -- .ערעדנַא יד ןיוש

 סע יוהטרַאפ ךיא .ךַאז עטכַאמענּפָא ןַא ןיוש זיא סע --

 "עסייו, יד -- .עמיטש ןייז גירדינ עקשימ טכַאמ -- ,ךייא רַאפ

 סָאװ-רָאנ סע ּבָאה'כ ,ןגרָאמ ןטימ ץַאלּפ-רעטַאעט םנופ ּפָאןעיצ

 ןיק רעמ ָאטשינ ןיא'ס .עשרידנַאמָאק רעד ןופ טרעהעג

 ,גנונפָאה

 .ערעדנַא יד ןגָאז -- ,רימ ןסייוו סָאד --
 ,רעטעּברַא ערוּכיש יד ןוא ןטסידרַאװג עטיור יד ,ייז ןעוו --

 וצ גנידצלַא ףיוא ךיז זיא ,לעטָאה ןיא ןסיײרנײרַא ךיז ןלעוו

 ןעמעננייא ןפיוא ןטרַאװ ןגנַאל םעד ןופ סעּכ רעייז ןיא ,ןטכיר
 טסעגרַאפ ,ןייגַאּב וצ דרָאמ ַא טיירג וליּפַא ייז ןענעז ,לעטָאה ןופ

 רעטלַאװרַאפ רעד .לופ ךָאנ ךיוא זיא רעלעק רעד זַא ,טשינ ךיוא

 םעד ןגעװו רָאנ ךיז טלדנַאה ָאד ,ןייו םעד ןסיגסיוא טשינ ליוו

 םעד ןלָאז ייז זַא ,געו םעד סיוא ןייג וצ ייז קילּבנגױא ןטשרע

 טעוו ,רעגיאור ןרעװ טעװ סע זַא ,ךָאנרעד ,ןזָאלסױא טשינ סעּכ

 .ןוט סעּפע ןזָאל ןיוש ךיז
 סיוא ןייג ייז ריא טעװ יֹזַא יו רעּבָא ,טוג רעיייז - |

 ?געו םעד
 טדערעגכרוד ךיז ּבָאה ךיא .עיצַאניּבמָאק יד טמוק ָאד --

 םיטש ןייז רעגירדינ ךָאנ עקשימ טכַאמ -- ,ןַאװיא .,ןענַאװיא טימ

 ךיז וצ ערעזנוא ןעמענניײרַא טעוװ רע -- ,תודוס-דוסּב סע טגָאז ןוא
 זילּב ,רעדיילק עשרעניד ןיא ייֵז ןוטרעּביא ,ןיײרַא-רעמַאק ןיא

 ,ןשַאװ ןלעטשקעװַא ןוא ,קָאר-רענלעק ַא ,ךוטרַאפ ַא ,עזולּב ַא ןיא

 יז ,ןרַאנוצּפָא סעקיװעשלָאּב יד ,ךָאנ סָאװ ךיא סייוו -- ,ןרעק
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 ןעמ טעװ םורָא:ױזַא .רעטעּברַאױה זיא ןעמ זַא ,ןעניימ - ןלָאז
 ףיז טלדנַאה סע ,ןטלַאהַאּב ךיז ייּב ןענָאק ךיוא לּבור רָאּפ יד
 וצ ייז סעּכ ןטשרע רעייז ייּב ,קילּבנגיױא ןטשרע ןיא ןיולּב רָאַּנ
 !?ןענַאטשרַאפ .געו םעד סיוא .ןייג

 ,ןגירשעצ ןיקרימ רעטלַא רעד ךיז טָאה -- !ץעילדָאּפ ,ןָאװ -- - |
 טָאה ,ןעוועג ךיילּב ױזַא סנטצעל זיא סָאװ ,םינּפ טיירּב ןייז ןוא
 ,,,טשינ זַא ! ןָאװ -- טולּב טימ ןסָאגעגנָא ךיז

 -ענּפָא ךיז טָאה עקשימ ,ןגיושעג ןּבָאה ערעדנַא יד רָאנ
 רעד יװ גידנליפ.ןייפ ױזַא ןעוועג ןענעז עלַא טשינ רעּבָא ,ןגָארט
 .ןיקרימ רעטלַא

 ןוא ןענעבנגוצקעװַא ןּבױהעגנָא םייהעג ןיא ךיז טָאה ןעמ
 ,טעדוסעג ךיז ,ןענַאוװיא ןגיוצעגוצ ,ןעקשימ טימ ןעדוס ןעמונעג ךיז
 ,ןדנואוושרַאפ ואוו-ץעגרע ןוא

 עשרעגיד נונעג טַאהעג טשינ טָאה ןַאװיא יו ױזַא רעּבָא
 קערירענלעק ,סעזולּב ,רעכוטרַאפ גונעג טשינ ,עלַא רַאפ רעדיילק
 ליפ.וצ ןוא ,ייז ףיוא טרַאװעג ןּבָאה סָאװ ,םינלעּב עליפ יד רַאפ
 טשינ ךיוא ןעמ טָאה רעדיילק עשרעניד ןיא ןוטוצרעּביא ןשטנעמ
 רעד ןיא ,ןגױא יד ןיא ןפרַאװ טשינ ךיז לָאז סע ידּכ ,טנָאקעג
 טכַאנ רעכעלקערש רענעי ןיא רעדײלק עשרעניד ףױא זיײרּפ
 רַאפ .ןגיטשעג ךיוה לעטָאה רעװקסָאמ ןכייר ןופ טסעג יד ןשיװצ
 ןוא לרעּפ לרינש ַא ןּבעגענקעװַא ןעמ טָאה עזולּב ַא סרעניד ַא
 ...סנגעמרַאפ ַא -- ךוטרַאפ ַא רַאפ

 וצ ןּבױהעגנָא טָאה סע ןעוו ,ירפרעדניא סנגרָאמ-וצ
 ,טקרַאטשעג ץַאלּפ.-רעטַאעט ןפיוא ןסיש סָאד ךיז טָאה ,ןעָארג

 ערעייז ןגידייטרַאפ "עסייװ, יד זַא ,טסואוועג טָאה ןעמ
 ,ןטערטּפָא ייז ןלעוו דלַאּב ןוא ,סעיציזָאּפ עטצעל

 רחוס-ייט רעד יו ,טקרעמַאּב ןיקרימ רעטלַא רעד טָאה
 סעּפע ,גנודיילקרַאפ רעשימָאק ַא ןיא םורַא ךיז טיירד ןירַאמזָאר
 ןייז יו ןוא ,ךיוּב ןקיד ןרעּביא ךוטרַאפ ַא ,דמעה שיסור ַא ןיא
 .עשזַאס ןיא טכירעגנייא ןעוועג זיא םינּפ גידרילָאק-שַא

 ןעמונעגקעװַא ןיקרימ רעטלַא רעד טָאה גנוטכַארַאפ טימ
 ,ט?טלעצ ךיז שירעטסיה ,ךיוה ןוא םיא ןופ קילּב ןייז



 וי עװקסָאמ 28

 עוולּב יד ןסירעגּפָארַא ,טמעשדַאפ ךיז טָאה רהוס-ייט רעד
 .ןרַאפ טרעפטנערַאפ ךיז רעטמעשרַאפ ַא ןוא ךיוּב ןּבָארי ןייז ןופ
 ; ןיקרימ ןטלַא

 ןיא ןוטּפָא סָאד ןָאק ןעמ טיײקשירַאנ ַארַאפ סָאװ --
 !טייצ ַאוַא



 18 לטיּפַאק

 למערק ןופ ףור רעד
 ןופ ןראואוורעזער עמייהעג ךיז ןיא טלַאהַאּב שטנעמ רעד

 ןיא םיא ייּב ךיז ןקעלפטנַא עכלעװ ,ןטפַאשנגייא ןוא תוחוּכ
 .טנַארַאפ יד ןזיא תוחוּכ עגיזָאדיד ןופ ענייא ,טױנ ןופ העש ַא
 גנילצולּפ טרעוו רע ןעוו ,סָאד טליפ שטנעמ רעדעי ,טײקכעלטרָאװ
 ןיוא זיא עּבלעזסָאד ,ןטסָאּפ ןגידתוירחא ןַא ףיוא טלעטשעגקעװַא
 | .ןיקרימ ירַאכַאז טימ ןעשעג

 ןעוועג גידנעטש זיא טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ןופ ליפעג סָאד
 ךיז טָאה רעמ ךָאנ ,סָאמ רעכיוה ַא ןיא טלקיװטנַא ןעניקרימ ייב
 ןגילייה ַא וצ ןּבױהעגפױא טפַאשנגײא עגיזָאדיד רעּבָא םיא ייּב
 ךיז טָאה רע ןעוו ,טייקגיטעט-ףליה ןייז ןופ טייצ רעד ןיא טָאּבעג

 .טיוא ןענָאלַאשע עטקעטשעגנָא-סופיט יד ןשיװצ טרעגלַאװעגמורַא
 .ולָאװער, רעד סָאװ ,עּכַאגפיױא יד טָאה ,רעּבָא ,טציא ,רערעדנַאװ
 שממ ,טגיילעגַמױהַא םיא ףיוא טָאה "טעטימָאק-סגירק רערענָאיצ

 יװ ױזַא ןעוװעג זיא סע ,רעטקַארַאכ ןצנַאג ןייז טשרעדנַאעגרעּביא
 ףליה-וצ ןפורעג טלָאװ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ןופ ליפעג עגיזָאדסָאד
 יד ןיא ןטלַאהַאּב ואווץעגרע ןגיל סָאװ ,תוחוּכ ערעסעּב עלַא
 .שטגעמ םעד ןופ ןשינעגרָאברַאפ

 ןעניקרימ טָאה ןעמ סָאװ ,ןָא קילּבנגױא ןטשרע םעד ןופ

 םעד ןעמענ וצ ,גנולײטּפָא ןַא טימ ןריפוצנָא ןּבעגעגרעּביא
 ייב ןענעז ,"לָאּפָארטעמ , לעטָאה םעד ןצעזַאּב ןוא ץַאלּפרעטַאעט
 ליצ ןייא ןעזעג רָאנ טָאה רע .תוקפס עלַא ןדנואושרַאפ םיא

 ,טעיצקורטסניא יד טיול ,גנערטש עּבַאגפיוא ןייז ןריפוצסיוא : ךיז רַאפ
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 ןיק ףױא ןקוק וצ טשינ ,ןרָאװעג ןבעגעג םיא ןענעז סָאװ
 לייט ַא ןרָאװעג זיא ,ןיילַא טוט רעד וליפֲא ,תונכס יד ,ןראפעג

 ,ענַאגפױא רעגיזָאדרעד ןופ
 רעד ןיא רעװלָאװער ןטימ ןענַאטשעג ָאד רע זיא יװַא

 ןייז טלָאװ רע יװ ױזַא ,עמיטש רעגידנלעפַאּב ַא טימ ןוא טנאה
 .עגנָא רָאנ ,ןוטעג טשינ שרעדנַא סעּפע רָאג גנַאל ןבעל ץנַאג
 ענייז ןּבעגעגסױרַא ןיקרימ ָאד טָאה ױזַא ,ףמַאק ןיא ןשטנעמ טריפ
 רעד יײּב טגײלעגקעװַא ןילַא ךיז ;גנולייטּפָא רעד וצ ןלעפַאּב
 ,רעװעג-ןישַאמ סָאד ןענַאטשעג זיא סע ואוו ,ךַאד ןפיוא גנונעפע
 .ירפ ןטַאדלָאס עטגערעגפיוא יד ןופ וואורּפ ןדעי ןטלַאהעגקירוצ
 ,ןכַאװ טלעטשעגסױא טָאה רע .סעּכ רעייז ןסישוצסיוא גיטייצ
 .רעּבוג םוצ ןענָאיַאר "עסייוא יד ףךרוד ןרעירוק טקישעגסױרַא

 ,סעיצקורטסניא ןעגנערּב וצ ,ןטרָאּפַאר ןּבעגוצּפָא .,זיוה סרָאטַאנ |
 ,רעטַאעט ןסיורג ןיא עיצינומַא ןוא טנַאיװָארּפ ןענעבנגוצניײרַא

 יז ,םיטש עטסעפ ןייז ,טרָאװ גיגָאװ ,דנלעפַאּב ןייז
 .טרָאװטנַארַאפ ןייז ןגָארטעג טָאה רע רעכלעו טימ ,טייקטסנרע
 ןוא טעטירָאטױא ןענואועג דלַאּב םיא רַאפ ןּבָאה ,טייקכעל
 | ,טכַאמ

 .עגסיױא רעּבָא טָאה טייקגיטעט ףיוא ןטרַאװ עגנַאל סָאד
 ףייצ יװ טָאה טייקגידלודעגמוא יד ,גנוליײטּפָא יד טעשטומ
 ןתעלתתעמ עצנַאג ךרוד טָאה ןיקרימ ןוא .טגינייּפעג גָאטייװ
 סעּפע לָאז סע זַא ,טײקמַאזקרעמפיוא ןייז ךַאװ ןטלַאה טפרַאדעג
 רַאפעג ַא ןעועג קילבנגױא ןדעי זיא סע .ןעגנירּפשסױרַא טשינ
 טצעזַאּב קרַאטש ןּבָאה סָאװ ,סרעקנוי יד ךרוד ןרעװ וצ טקעדטנַא
 וצ רַאֿפעג יד ןעװעג עגר עדעי זיא סע .ץַאלּפ-רעטַאעט םעד
 ןּבָאה ,סרעקנוי יד ,יײז סָאװ ,ןטָאימעלוּפ יד ןופ ןסָאשעצ ןרעוו
 ןטסעּב ןיא ,ןלעװ ייז ,ץַאלּפ-רעטאעט ןפיוא טלעטשעגסיוא טַאהעג
 יז ייּב ןעמענוצ ןוא רעטַאעט ןופ ןריט יד ןצעזסױרַא ,לַאפ
 טשינ ךיז רימ ןלעװ טנעה עגידייל טימ, .רעװעג-ןישַאמ סָאד
 ןוא ,טכַאמענּפָא ןעמעלַא ייּב ןעװעג זיא סָאד -- "ןּבעגרעּביא
 ןגידנע טסלָאמעד ךיז טעו ליּפש סָאד זַא ,טטואוועג טָאה ןיקרימ
 | ,טיוט טײמ
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 רעד רָאנ ,ןָאק ןיא ןענַאטשעג טציא זיא ןּבעל טָאד טשיג
 סָאד ןוא ,המתלמ רעד ןופ רנע יד ,עיצולָאװער רעד ןופ יז

 יא סָאד ןוא .גיז ןכָאנ ןגרָאמ ףיוא ןעמוק ףרַאד סָאװ ,עייג
 יא סָאד ןּבעל סָאד יװ ,רעגיטיונ ןוא רעגיטכיו לָאמ טנזױט
 .עגנָא ,רעגידנעטש ַא ןיא ןייז ןעמ ףרַאד םעד רַאפ .,גילייה
 ןלעמַאּב וצ טכַאמ יד ןּבעגעג טָאה סָאד ,,,תוירחא רעטגנערטש
 םוצ רעװלָאװער ַא ןופ רער יד -- ףרַאד ןעמ ןעװ ןוא ,ןסייה וצ
 . ,ןגיילוצוצ ץרַאה סנשטנעמ

 הע טָאװ ,תוירחא רעטגנערטשעגנָא רעבלעורעד טימ ןוא
 ,גנולײטּפָא ןייז טקעטשעגנָא רע טָאה ,טלימפעג טָאה ןיײלַא

 ,ןטַאדלָאס עגידנעור זיירק ַא ךרוד גידנעייגכרוד  ,לָאמנייא
 ןלוטש עטעּבעגסיוא-ךייר יד ףיוא טגיילעגסיוא ןעוועג ןענעז סָאװ
 ןטעומש ןטַאדלָאס יד יו טרעהעג רע טָאה ,רעטַאעט ןסיורג ןוֿפ
 פד יב ףױא ךיז ןטלַאה סָאװ ,תורצוא יד ןגעװ ךיז ןשיוצ
 יד ,"לָאּפָארטעמ, לעטָאה ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,"ןעושזרוב,
 ןופ ןטנַאילירּב ןגעו טנָאמרעד סעומש ןיא וליפַא ןּבָאה רענלעז
 יד ןּבעגעגרעּביא טָאה גנורינער עשירָאזיװָארּפ יד סָאװ ,ןיורק סרָאצ
 .ןריפוצסױרַא דנַאלסיױא ןיא סע ידּכ ,לעטָאה ןופ "ןעושזרוּב , עכייר

 ןטַאדלָאס עגידלודעגמוא יד זַא ,טסואוועג טָאה ןיקרימ = |
 .ַאטנַאפ טימ טייקגיטעטמוא רעגידנגינייּפ רעייז רַאפ ךיז ןטסיירט

 ןעמענוצוצ רָאפ ייז טייטש סע סָאװ ,רעמיטכייר יד ןגעװ סעיז |

 .לעטָאה ןכייר םעד ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,"ןעושזרוּב , יד ייּג
 םורַאןעיג םוטכייר םעד ןגעװ טָא זַא ,טסואועג טָאה רע
 כד גידהחמש ןיש ךיז ןבייר ייז .רעגלעז יד ייּב סעדנעגעל
 / ײַעג טָאה רע ,יײז ףױא ןטרַאװ סָאװ ,סנגעמרַאּפ יד רַאפ טנעה
 . סָאװ ,גירק םעד ןופ רעכעלרעפעג ןוא רערעווש ךס ַא זַא ,טסואוו
 רעדנגנירד רעד ןעוו ,"עסייװ, יד טימ ןריִפ ןפרַאד טעװ רע
 ףייז ןטלַאה וצ ןייז סעװ רערעװש ךס א ,ןעמוק טעװ טנעמָאמ
 יטשינ ןלָאז ייז זַא ,לעטָאה םעד ןעמענ םייּב םיוצ ןיא גנוליײטּפָא
 . יטשינ ןוא ,טולּב ןסָאגרַאפ-גידלושמוא טימ עיצולָאװער יד ןקעלפרַאפ
 ןגיזָאדמעד ןפורעג טָאה רע יװ ,טקַא ןגילייה םעד ןעלדנַאװרַאפ
 ,יירעּביור ַא ןיא ,גירק ןטצעל

 . ,16 ,צװקסָאּפ ,ט8
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 וצסיוא סָאד ױזַא יו ,רענעלּפ ןגעו טרעלקעג טָאה רע

 ןוא ןטַאדלָאס יד טימ ןדער םעד ןגעװ טפָא טגעלפ רע ,ןדיימ
 ןוא ןּבױר ןנעו ךערּפשעג רעשיניצ ,רענעפָא רעייז ,רעטעּברַא
 ,טנרָאצרעד םיא טָאה ןדרָאמ

 :יײז ןּבענ טלעטשעגקעוַא ךיז טָאה ןיקרימ
 !םעד ןגעו ןדער וצ ,םירבח ,טשינ ךיז ריא טמעש --

 עטױר עכעלטרָאװטנַארַאפ רימ ןענעז יצ !רימ ןענעז סָאװ
 ?עדנַאּב-רעּבױר ַא רעֶדָא ,עיצולָאװער ןכַאמ סָאװ ,ןטסידרַאװג
 וצ וװאורּפ רעדעי זַא ,םירבח ,םַאקקרעמפיוא ףןייא ךַאמ ךיא
 רַאפ טכַארטַאּב ןרעװ טעװ ךַאז עגילייה רעזנוא ןריטימָארּפמָאק
 ןעמ סָאװ טסייוו ריא ןוא ,עיצולָאװער-רטנָאק ןופ טקַא ןא
 !עכלעזַא טימ רַאפרעד טוט

 .עג ןגָאה ןֹוא טמעשרַאפ ןרָאװעג ןענעז ןטַאדלָאס יד
 ,ןגיווש

 יערעווש ַא ןייז טעװ עּבַאגפיוא יד זַא ,טסואוועג טָאה ןיקרימ
 יעג רע טָאה ,רעטַאעט ןסיורג ןיא ןסָאלשעגנייא גידנעייז ,ָאד ןיוש ןוא
 רָאנ זיא געוו רעגיצנייא רעד ,ןריימוצסיוא סָאד ױזַא יוו ,תוצע טכוז
 עכעלדנעטשרַאפ ןעניפעג וצ ןוא רענלעז יד ןרעלקוצפיוא - ןעוועג
 .עּבַאנפיױא רעגיזָאדרעד ןיא ןפלעה םיא ןלָאז סָאװ ,םירבח

 ןענופעג ךיז טָאה רעטַאעט ןסיורג ןיא ןטַאדלָאס יד ןשיווצ
 ּבילוצ ןפורעג םיא ןעמ טָאה "רעטיור, .ַאקשַאמיס "רעטיור, רעד
 .סייו טימ ,טיור ןעוועג עקַאט רע זיא ,סנטשרע :םימעט ייווצ
 יֹעג יו ןעזעגסיוא דימּת ןּבָאה סָאװ ,רָאה ענעסקַאלפ עכעלטיור
 ּמָאְק ןטיירּב ןייז ןופ ןלַאפעגנּפָארַא ןענעז ייז .ןגער ןופ ענעגָאװצ
 ןטצירּפשַאּב ךעלעקנערּפש-רעמוז טימ ,ןגיטיוה-סייוו ןייז ףיוא
 טמערישַאּב ןּבָאה ןעמערּב עכעלטיור-סייוו ,קרַאק ןוא ןרעטש
 עגירטיצ ,ערעטיש ַא ,ןגיוא עוויאַאנ-שידניק ,עיולּב ,עסיורג ענייז
 -עג ענייז רעּביא ןעגנַאגעגפיוא זיא גנוצָארּפש-רָאה עכעלטיור:סייוו
  ןגער ַא ךָאנ זָארג-גנוי יוװ ,ןיק ןוא ןקַאּב עגיטיוה-טיור עטנוז

 טשינ טלָאװ רעּפרעק רעסייװ סַאקשַאמיס יוװ ױזַא ןעוועג זיא סע
 טקיקעג טשינ .ּבױטש ןייק ןוא ץומש ןייק ךיז ןיא .ןעמונעגפיוא
 .רעטַאעט סעּפוק יד רעּביא ךיז ןרעגלַאװמורַא ןגיגָאט-טכַא ןפיוא
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 יד עכלעוו ףיוא ,רעדיילק-"ריל גינעק , עטנידעגסיוא ןופ סעטַאמש
 סַאקשַאמיס ןופ טייקשירפ ַא טגָאיעג טָאה ,ןפָאלשעג ןעגעז ןטַאדלָאס
 ,דלעפ טנוזעג ַא ןופ טייקשירפ יד יװ ,רעּפרעק ןטנוזעג

 .עג ַא יװ ,קורדנייא ןַא טכַאמעג גידנעטש טָאה ַאקשַאמיס
 טימ טָאה רע .טייקיורגייוט רעגידנגרָאמ רעד ןיא רענעדָאּב
 רע רעכלעוו ןופ ,טּפַאשדנַאל יד טנָאמרעד ּבייל טנוזעג ןייז

 .עוָאשזּב רעטלקעלפעג-סייו ,רעגנוי ַא יו ןעוועג זיא רע ,טמוק
 רענילָאװ רעטעפ ןייז ןופ דלַאװ ןגנוי ןיא טייטש סָאװ ,םיֹוּב
 .לךיימ עגידנלַאפּפָארַא ,ענירג ענייז רעּביא טכיוה סע ןוא ,דרע
 ,טסָארפ-ןגרָאמ רעגיאיוט רעד ןגייווצ

 ןעועג גידנעטש זיא ןוא טכַאלעג גידנעטש טָאה ַאקשַאמיס
 גיטולּב ַא ןוטּפָא טגעמעג וליּפַא רע טָאה ,גנומיטש רעכעליירפ ַא ןיא
 טָאה רע ןוא .טכַאלעג ייברעד ץלַא רע טָאה ,טעּברַא לקיטש-
 עקַאט ןעמ טָאה רַאפרעד .ןכַאז עכעלקערש ןוטעגּפָא עקַאט
 טָאה ןעמ יװ ,"ןסייװ, םעד ַאקשַאמיס ןופ ןעמָאנ ןייז ןטיּבעג
 ,"ןטיור, םעד ַאקשַאמיס ףיוא ,ןפורעג טשרעוצ םיא

 ןענופעג ךיז טָאה ַאקשַאמיס סָאװ רָאי רָאֿפ יד ךרוד
 רעּביא ןכירק וצ טייהניואוועג רעד ךרוד ,רעּבירג-המחלמ יד ןיא
 ןפיוא ןרעדנַא םוצ ּבורג ןייא ןופ גידנפיולרעּבירַא ,םירנּפ-ןשטנעמ
 ,ןּבעל סנשטנעמ ַא ןרָאװעג גיליּב םיא ייּב זיא ,דלעפ:המחלמ

 ןענעז סענעשעק ענייז עכלעוו טימ ,ךעלרעק-עינַאּב יד יװ טקנוּפ
 רער-רעװלָאװער ַא ,שטנעמ ַא ןענעגרה וצ ,טליפעגנָא ןעוועג דימּת
 יד טימ וליפַא ףרַאד ןעמ ןעוו רעדָא ,ןלעטשוצוצ טסורּב ַא וצ

 יו ,ןעמוקעננָא טכייל ױזַא םיא זיא ,ןקיטשרעד טנעה ענעגיוא |
 לָאמנייק .ַאקשַאמיס טגעלפ ייּברעד ,ןקַאנקוצפיוא לרעק-עינַאּב ַא
 ענייז ןופ זיא קילּב רעשידניק ,רעוויאַאנ רעד ,ןייז זייּב טשינ
 ןופ לכיימש רעטיירּב רעד ןוא ,ןרָאװעג ןשָאלעגסיױא טשינ ןגיוא
 ,ןדנואוושרַאּפ טשינ זיא ליומ טיור שיטַאּפמיס ןייז

 רבח ַא רַאּפ ןיקרימ ךיז טָאה .ַאקשַאמיס ןגיזָאדמעד
 טשינ ,טּבעל ןַאקשַאמיט ןיא זַא ,טליפרעד טָאה רע ,ןּבילקעגסיוא
 רעגידתוירחא רעקרַאטש ַא ,טייקשירעגנוי.ליואוו .ןייז ףיוא גידנקוק
 .,,טייהנגעלעג רעדעי ייּב ןזיװעגסױרַא סע טָאה ַאקשַאמיס ,טקניטסניא
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 ךַאװ רעד ייּב :טױרטרַאּפנָא סעטסנרע סעּפע םיא טָאה ןעמ ןעװ
 ,ןטסָאּפ.ריּפשסױא ןַא ףיוא יצ

 סיוא טעקיװעשלַאּב יד ּוצ ןעמּוקעג אקשַאמיס ןיא טשרעּוצ 1

 יד ןגלָאפ טשינ ןסייה םצקיװעשלָאב יד ,טייקשירעגנוי:ליואוו

 יד ,ןפױלטנָא טנַארפ ןופ ןסײה סעקיװעשלַאב יד ,עטסטלע
 עבייר יד ייּב םוטכייר עצנַאג טָאד ןעמענּפָא ןליוו סעקיװעשלָאּב

 ךיז טָאה טײקמירָא ןוא ,עמירָא 'יד ןשיװצ ןלייטעצ סע ןוא

 גגונעג ףרָאד ןיא ךיז ייּב ןּבעל ןייז ןיא ןעזעגנָא ַאקשַאמיס

 ןעמענוצּפָא ךַאז עטוגַא .ענעגייא ענייז ייּב ,רעטָאפ ןייז ייּב

 .ןלייטעצ םירעױּפ עמירָא יד ןשיווצ יז ןוא םיצירּפ יד ןופ דרע עכייר יד

 יקָארּפ יד וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה ַאקשַאמיס ןעוו ,רעּבָא רעטעּפש

 ,רע טָאה ןיילַא) ןזעלעגרָאפ םיא רַאפ טָאה ןעמ עכלעוו ,סעיצַאמַאל

 םעד וצ ,סעדער יד וצ ךיז טרעהעגוצ ,(טנָאקעג טשינ ,ךעּבענ

 יָאה - זה סרָאטַאנרעּבוג ןיא ןעײטרַאּפ יד ןופ ךיז ןרעּפמַא

 יא סעקיװעשלָאּב יד ןופ קסע רעד זַא ,טליפעגסױרַא ַאקשַאמיס

 ,טנײמעג טָאה רע יװ ,רערעגיטכיו ?יפ ַא ןוא רערעפיט ליפ ַא

 ןטרָאד ייז רעּבָא ,ןצנַאגניא ױזַא טשינ ךָאנ עקַאט סע טייטשרַאפ רע

 ןרַאפ לָאמַא יװ ןוא ,סָאד ןסייוו ייז -- עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןּביוא

 .ןּבױהעגנָא ַאקשַאמיס טָאה ױזַא ,דליּה ןפיוא ליאַאכימ ןצרַאװש ןגילייה

 רעד ןופ טרָאד םענייא-ןדעי רַאפ ץרא-ךרד ןּבָאה וצ ןוא ןּביולג וצ

 יז ,דרעּב ענעסקָאװעגנָא ןוא רָאה עטרעּבױשעצ יד טימ עמרָאפטַאלּפ

 ֹוד .עגיטכיוו ַא ןוא עסיורג ַא סע זיא ךַאז ַא ,זיא סָאד סָאװ ,ןסייוו

 יסיוא טשינ טכַאמ סָאד רעּבָא ,ןצנַאגניא טשינ ךָאנ סע טסײטשרַאפ

 -י!סעסלעזַא ןעוט רימ סָאװ ריא טסייוו ,ַאקשַאמיס רבח --

 יי .ןיקרימ םיא טגערפ

 שװער ןכַאמ רימ !ןסיו טשינ סע ךיא לָאז טָאװרַאפ --

 .עיצולָאװער עשיטסיװעטלָאּב ,עיצול

 יָשהעַר עשיטסיװעשלָאּב סנױזַא סע זיא סָאװ ןוא --|

 | יה ,עיצול
 ךַאז ַא רָאנ .סע טסייוו 'וד ,טשינ ןיוש ךיא סייוו סָאד --

 טיִמ ַאקשַאמיס וצ-טגייל -- ,עטסגרע ןַא ןוא עגיטכיוו ַא סָאד זיא

 .דובכה- האר
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 יד ןכַאמ רימ זַא ,ךָאד טסייו ריא ,ַאקשַאמיס  רבח --
 -- דגַאלסור ץנַאג רַאפ ,ןעמעלַא רַאפ עיצולָאװער עשיטסיװעשלָאּב
 .רעטנוא ןוא עמירָא עלַא רַאפ ,טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ רשפא
 .?ג-ןוא-טגָאיעג ןעוועג טציא זיּב ןענעז סָאװ ,עלַא רַאפ .עטקירד
 ייז ידצ -- ,ןיקרימ םיא טגָאז -- ,עיצולָאװער יד ןכַאמ רימ ,טגָאלּפ

 ,ךָאי ןשירַאה םנופ ןעיירפַאּב וצ
 ַאקשַאמיס טרעפטנע --!סָאד ךיא סייוו טיוועג --
 ידַּכ ,רַאפרעד טשינ ,ריִד רַאפ טשינ ןוא רימ רַאפ טשינ --

 ,ןקעטשוצניײרַא ןשַאט ערעזנוא ןיא ןופרעד ןּבָאה סעּפע ןלָאז רימ
 ?רָאװ טשינ .ןעמעלַא רַאפ רָאנ

 ןיא ַאקשַאמיס טגָאז --!שרעדנַא ןעד יװ ,ױזַא סיוועג --
 | ,טסגרע ןפיט

 ערעזנוא ,ןדער ןטַאדלָאס טרעהעג ךיא ּבָאה טנייה ןוא --
 םעד ןעמענ טעװ ןעמ ןעװ זַא ,ןטסידרַאװג עטיור ,ןטַאדלַאס
 צ ןוא "ןעושזרוּב, יד ןעװעּבַארַאּב יז ןלעװ ,"לָאּפָארטעמ,
 ,ךיז רַאפ ןטנַאילירּב יד טימ טלעג סָאד ןעמענ

 יצ טשינ ןעמ ףרַאד סָאד .טוג טשינ זיא סָאד ,ָא -
 ןטלַאק ַא טימ ייּברעד טלכיימש ןוא ,ַאקשַאמיס טגָאז -- ! ןזָאל
 ,לביימש

 .יּוּבה יד ייּב ןריר טשינוָאג רימ ןפרַאד לעּפַאּב ַא ןָא --
 ןכַאמ טשינ ידפ ,ןקישקעװַא ןוא ןזָאלּפָא ייז ןפרַאד רימ !"ןעּושז
 !ַאקשַאמיס רבה ,ריא טייטשרַאפ !עיצולָאװער יד דנַאש ווצ
 יור עֹדֹנַאּב ןייק טשינ ןענעז רימ זַא ,ןזיװַאּב וצ ידּכ
 עטר ,ןרענָאיצולָאװער רָאנ ,ןעװעּבַאר ןעײג סָאװ ,סרעּכ
 רַאפ טשינ ,ךַאז רעגילייה ַא רַאפ סָאד ןעוט רימ ,ןטסידרַאווג
 ןוש סע רימ ןלעװ ,וצרעד ןעמוק טעװ סע זַא ,ןצונ ענעגייא
 ,רָאװ טשינ ,ןייז זומ גנונדרָא ,זָאקירּפ ַא ךרוד ןעמענוע ייז ייּב
 | ?ַאקשַאמיס

 ,רַאסימָאק ַא ךָאד וטסיּב םעד ףיוא ?שרעדנַא ןעד יו --
 טָאה ױזַא ,ןגלָאפ ךיד ןפרַאד רימ ןוא ,לעפַאפ םעד טסָאה וד
 גנונױרָא ,זיא לעפַאװ רעד יװ ,ןוט ףרַאד ןעמ .טגָאזעג זנוא ןעמ
 | ,גנוגדרָא זיא
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 ?ןפלעהוצ ןירעד רימ טעװ ריא ןוא --
 ןענעז רימ ,ןלעפַאּב רָאנ טספרַאד וד ?שרעדנצ ןעד יו --

 | ,ןוט וצ סָאד ביוחמ
 ,טסידרַאװג רעטיור רעטוג ַא טנעז ריא ,ַאקשַאמיס רבח --

 ףרַאד ןעמ ,ריא יו ,עגידנעמענרַאפ עכלעזַא ןענעז עלַא טשיג
 ןכַאמ טשינ רָאט ןעמ זַא ,יײז ןרעלקפיוא ,ןדער םירבח יד טימ
 ?ןענַאטשרַאפ ,דנַאש וצ עיצולָאװער יד

 ןענקרימ רַאפ ךיז טלעטש ןוא ַאקשַאמיס טגָאז -- ! גיטכיר --
 | ,לעפַאּב םוצ טייקטיירג טימ

 .ןּבעגעגרעּביא רענלעזםירבה יד טָאה ַאקשַאמיס ןוא
 -פיוא ןייז ןיא ,ןושל ןייז ףיוא ,רעגייטש ןייז ףיוא דייר סניקרימ
 .םירבח יד ןוא ,ןּפיל ענייש יד ףיוא לכיימש ןטלַאק ןטימ ,שטייט
 ..טניימ סע סָאװ ןענַאטשרַאפ ןּבָאה ןטַאדלָאס

 זיא ,ךעלרעטסנעפ-םעדיוּב יד ןשיװצ ,ךַאד.רעטַאעט ןמיוא
 ןיקרימ טָאה םניחּב .,רעװעג-ןישַאמ סָאד טלעטשעגסיוא ןעוועג
 ,סעיצַארעּפָא יד ןּבייהוצנָא לעפַאב ַא ףיוא געט רָאּפ יד טרַאװעג
 רע טָאה טייצ רעטשרע רעד ןיא .ןעמוקעג טשינ ןיא לעּפַאּב רעד
 ןעגנולעג םיא זיא סע ,זיוה סרָאטַאנרעּבוג ןטימ גנודניּברַאפ טַאהעג
 סרָאטַאנרעּבוג ןיא ןלורטַאּפ ?עסייוו , יד ךרוד ןכיילשוצכרוד םיחילש
 גָאט ןצנַאג ַא רע זיא ןט:28 םעד טייצ ,ןטרָאּפַאר טימ ןיירַא זיוה
 ,קירוצ טשינ ןענעז ןרעירוק עטקישעגסיוװַא יד ,ןטינשענּפָא ןעוועג
 ןעמייהעג ַא ףױא טלָאזעג טָאה סָאװ ,ןָאמעלעט רעד .ןעמוקעג
 .עג טָאה ,סעיצַארעּפָא יד ןּביײהוצנָא ןעװ ,ןּבעג ןטיו וצ ןמוא
 .ַאנרעּבוג ןטימ ןדניּברַאפ וצ ךיז טַאהעגיארומ טָאה רע ,ןגיווש
 "טשינ ןלָאז ןטסידראװג עסייוו יד ידּכ ,ןָאפעלעט ןכרוד זיוה סרָאט
 ,שינעטלעהַאּב ןייז ןגעוו ןעניפעגסיוא

 ףיוא-ןעמַאלּפ סע יװ ,ןעזעג שינעטלעהַאּב ןייז ןופ טָאה רע
 -עג טָאה רע .זױה סרָאטַאנרעּבוג םוצ ןטָאימעלוּפ ?עטייוו , יד
 ךיז ןעמ טמענ סָאד זַא ןוא ,טסנרע זיא ענַאל יד זַא ,טסואװ
 .עג טשינ טָאה רע רעּבָא ,"טעטימָאק:סגירק ןרענָאיצולָאװער , םוצ
 םיא טָאה ענייז טײקגיטלּבטלַאק יד רָאנ ,ןוויטקעריד ןייק טָאה
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 "טָאה רע .טירש עניטייצירפ ןייק ןעמענוצנָא טשינ ןטלַאהעגפָא
 .עיציזָאּפ ןייז ןטלַאהוצסיױא ,ןייז טשינ לָאז סע סָאװ ,ןסָאלשַאב

 .סיוא ןיא טכענ ,ןטרַאװ ןיא געט ןעגנַאגעגפרוד ןעגעז ױזַא
 ,ןצַאלּפ םוצ זיּב טגנערטשעגנָא ןרָאװעג ןענעז ןוורעג יד ,ןרַאה
 ימוא רַאּפ ןענעז ןטַאדלָאס יד ,תוחוּכ טלעפעגסיוא ןיוש ןּבָאה סע
 ייַא ןעװעג טייקגיטעטמוא ןיא ןטרָאװ ןוא טייקגידלודעג

 ןוא לכיימש רעשיגלזג-טלַאק סָאקשַאמיס רבח רָאנ זַא ,טריוורעגעד
 ןיא ןטלַאה טנָאקעג ײז טָאה טנַאה רעד ןיא רעװלָאװער רעד
 | .ןַאּפש

 ןעו .,רעגָאטקָא ןטסגיצנָאװצ-ןוא-טכַא ןופ .טכַאנ ענעי .,ָא
 !ןסישסיוא-ןעּבמָאּב יד טרעהרעד ץַאלּפ-וועלעּבָאקס ןופ ךיז ןבָאה סע
 ןעזעג טָאה ןעמ ."עטיור יד, ןעגעז סָאד זַא ,טנעקרעד טָאה ןעמ
 ןופ רעזייה ןָא ךיז ןדניצ סע יװ ,ןעלרעטסנעפ-םעדיוּב יד ןופ
 יד ףיוא זױה-רָאטַאנרעבוג סָאד ּפָאטרעּפטנע סָאד ,סעבמָאּב יד
 ,ןטָאימעלרפ
 יד ןופ טרעהעג ךיז ןּבָאה ןעיירשעגסיוא  עגידנזיילסיוא ||
 ,רעוועג-ןישַאמ םעד וצ ןפרָאװעג ךיז טָאװ ןעמ ,ןטסורּב עשיטַאדלָא
 יד ַאקשַאמיס ןוא ןיקרימ ןּבָאה טנַאה רעד ןיא רעװלָאװער ןטימ
 ןָא ןוא ,ןעועג טשינ זיא לעּפַאּב ןייק ,ןטלַאהעגקירוצ ןטַאדלָאט
 ,טגיפ םעד ךרוד טקעדטנַא ןרעוו וצ גיטייצירפ טסייה לעפַאּצ ַא
 ,טּפַאשנעגנַאּפעג ןיא רעדָא ,טיוט םעד ןכעגרעּביא ךיז גיליוויירפ

 טָא-טױט ,סױרַא רעניײּב יד ןופ תויח סָאד ןטרַאװ סָאד טיצ
 ןרענָאיצולָאװער ןופ רופש ןדעי ּפָא-טשיװ ,גנורעטסײגַאּב עדעי
 ןעמ .תוקפס ענעגייא ןיא ךיז טרעטנָאלּפרַאפ ןעמ ןוא ,םזַאיזוטנע
 ,הנווּכ יד רעמ טשינ טיײטשרַאפ ןעמ ןוא םעט םעד טסעגרַעפ
 .מוא ןוא גיסירדרעביא ןרעװ ןוט סָאד ןוא ןּבעל טָאד
 | ,ךעלדנעטשרעּפ

 סרָאטַאנרעּבוג ןופ םיחילש עמיהעג - לָאמַאטימ ןוא
 :ןיות

 טשינ ךייא ןֶא טָאװ ןעמ !טיירג ךיז טכַאמ ,ךעלרעדירפ ===
 גטגנילְק ןָאמצלעט רעד ,ןבעל ןופ ןמיס ַא טוייוו ןעמ ,ןסעגױַאט

 ,םיירג לא ,47 יי
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 ! ןָא.טּבייה ,ךעלרעדניק --

 וצ ףרָאװ ַא ןבעגעג סָאד ךיז טָאה ןעמ יו !רעטָאפ טָאג

 שטָאכ טלָאװ ןעמ יו ױזַא ,רעוועג-ןישַאמ ןטרעגנוהעגסיוא םעד

 ?סיב ענעגייא סָאד ןסישסיוא ןישַאמ רעד ףךרוד טלָאװעג

 !ןּבעל

 ןופ סיֹרַא ךעלרעטסנעפ-םעדיוּב עלַא ןופ ךיז טָאה סע

 ,רע .ןעקנופףגער ַא ןוא ןרעגַארג ַא ןּביוהעגנָא רעטַאעט ןסיורג

 ,רע ,המהלמ ןופ סטכעלש סָאד ןעועגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ןיקרימ
 יו ,לגנַארעגהמחלמ םעד ןטלָאשרַאפ ןוא טכַארַאפ טָאה סָאװ

 המתלמ ַא ןיא ןעזעג טָאה סָאװ ,רע ,עטסזייּב ןוא עטסגרע סָאד

 ןענופעג טָאה רע - חיה רעכעלשטנעמ רעד ןופ ךורּבסיױא םעד

 סעּכ םעגעטלָאשרַאפ ןיא גנויילסיוא עגידיירפ ןייז טציא

 ןעועג זיא סע ,ָאי .רעװעגףישַאמ םעד ןופ שיורעג ןוא

 רעגידנלַאפּפָא רעקנילפ רעד ,קיוומ עגידנריפמואירט יװ ,םענעגנָא

 טימ םענייאניא טשימעגסיוא ךיז טָאה יירשעג-המחלמ ןייז .שיורעג

 טקניטסניא.המקנ רעוויטימירּפ ןייז ,רענלעז יד ןופ ןעיירשעג יד

 ,ליּפש-דרַאזַאה םוצ רעליּפש ַא יװ ןוא .טגיטעזעג ןרָאװעג זיא

 רע ,המחלמ רעד ןופ דניז רעד וצ ןבעגעגרעּביא ךיז רע טָאה

 ןרָאװעג זיא ןוא ןדנַאּב עלַא ןופ טזיילעגפיוא טליפעג ךיז טָאה

 .רעטַאעט ןופ ןגיּפשעג טָאה סָאװ ,ןגער ןגידרעייפ םניא קנופ ַא
 ,ןלורטַאּפ עסייוו יד ףיוא ךַאד

 ןטלַאהעגנָא טָאה ץַאלּפרעטַאעט ןפיא לגנַארעג רעד
 טָאה ןעמ זיּב ,טכַאנ ַא רעדיוו ןוא ,גָאט ןצנַאג ַא ,טכַאנ עצנַאג ַא

 צ יד ןופ ףליה רעד טימ ,"עסייו, יד טּפוטשענּפָא ךעלדנע
 ןיש טָאה ןעמ סָאװ ,ןטסידרַאװג עטיור ןופ תוחוּכ עטמָארטשעג

 ייֵז ,םירבה רעװקסָאמ יד ןפלעה וצ גרוּברעטעּפ ןופ טקישעגוצ

 ,למערק ןיא ןוא עמוד-טָאטש רעד ןיא טגיטטעפַאּב ךיז ןבָאה
 ,רעצישַאּב ןָא ןּבילּבעג זיא "לָאּפָארטעמ ,, לעטָאה רעד
 ייפ טלעטשעגקעװַא יז ,ךַנוו עקרַאטש ַא ןעמונעג טָאה ןיקרימ

 טלעטשעגקעווע ךיז רע טָאה ןײלַא ,גנַאגנײרַא-?עטָאה ןופ ריט רעד
 ןפורעגסיוא טָאה ןוא טנַאה ןיא רעוװלָאװער ןטימ ריט רעד יב

 ןטרַאװ ןוא המתלמ ןופ ,עטרעגנוהעגסיוא ,עטציהעצ יד וצ
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 ןסירעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןטסידרַאװג עטיור ןוא רענלעז עטעשויעצ
 : :גנַאגנײרַא םוצ |

 ןָא ןגעוװרעד ךיז טעװ סָאװ ,רענייא-רעדעי !םירבח -
 טכַארטַאּב טעװ לעטָאה ןופ לעװש יד ןטערטוצרעּבירַא לעפַאּב ַא

 ןסָאשעגרעדינַא טרָא ןפיוא ןוא רענָאיצולָאװער-רטנַאק ַא רַאפ ןרעוו
 !ךַאװ רעד ןופ ןרעוו

 עטציהעצ רעמ יד ןופ לייט ַא ףיוא ןּבָאה רעטרעוװ ענייז זַא
 ןבעגעג רע טָאה ,קורדנייא ןגירעהעג םעד טכַאמעג טשינ

 ; סיוא-ףור ַא
 !ןסקיּב יד ןלעטשנָא ךַאװ יד טסייה ,ַאקשַאמיס רבח --
 | ! טרעהעג -|

 ןויּפש-ןסקיב עטקערטשעגסיוא ןופ טנַאװ עגידעכעטש ַא ןוא

 ,ןטסורּב עשרענלעז יד ןגעג טלעטשעגסיוא ךיז טָאה
 ,ןלױפַאּב ןיקרימ טָאה -- ! קירוצ טירט ףניפ --
 ,ןײרַאטיײג ןוא םירבח רָאּפַא טמענ !ַאקשַאמיס רבח --

 עלַא טקַאהעצ .רעלעקנייװ ןיא ןריפ רעטלַאװרַאפ ןופ ךייא טזָאל
 ןייק זַא ,טעז .ןענוט יד ןופ ןענַארק עלַא סיורַא-טיירד  ,רעשעלפ
 וה ןיא ןעניפעג טשינ ךיז לָאז לָאהָאקלַא ןפָארט ןייא

 ,ַאקׂשַאמיס רבה טפור -- !טרשחעג -- |
 ןופ ריט יד ףױא-קַאה ייז ןוא ,םירבח יד טמענ רע

 ,גיגייועניא ןדניוושרַאפ ןוא - סעּבלָאק יד טימ לעטָאה
 טיפ ריס רעד יב ךַאװ ַא טייטש טייצ עצנַאג יד

 טנַאה רעד ןיא רעװלָאװער ןטימ ,ןיקרימ -- ,ןסקיב ענעדָאלעגנָא
 .ץיּפש רעד ןיא

 סעטַארק ענרעזייא יד ךרוד ןסיג וצ ןָא ךיז ןכייה דלַאּב
 ,טנעמַאדנופ םייּב ,גירעדינ ןענעז סָאװ ,ךעלרעטסנעפ עניילק יד ןופ
 רעּביא-ןזָאל סָאװ ,ךעלמָארטש עגידנעמיוש.סייוו ,עלעקנוט-טיור
 ,רַאוטָארט ןפיוא ןקעלפ עטעפ ,עטיור

 ךעלטיה יד טימ ןליו ,וצןפיול ןטַאדלָאס יד ןופ לייט ַא
 ;טפור ןיקרימ ,ןּפַאכרעטנוא

 .םרא קָאטשניר ןופ ןטסידרַאװג עטיור רַאפ דנַאש ַא --
 !ןפעשוצ
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 םייּב ןיוׂש ךיז ןלעטש ןסקיּב יד טימ םירבח רָאּפ ַא
 ,ּפָאףטערט ןוא ןײלַא ךיז ןעמעשרַאפ ערעדנַא יד ,לרעטסגעש

 ערעייז טימ ךיז ןפרַאװ ,םירוּכיש עטלַא ,רעּבייו עכעלטע
 ךיז טקוק רעגייק .,רַאוטַארט םענעסָאנַאּב-טױר ,ןטעפ םוצ רעלייט
 .ייז ףיוא םוא טשינ

 ענעסַאגַאּב טיר טימ ַאקשַאמיס סיױרַא-טמוק -- ! ןוטעג --
 ,שרעדגַא סעּפע ןופ יצ ,ןייו ןופ יצ ,טשינ טסייוו ןעמ : טנעה

 ,רבח ,ריא !עדנַאמָאק יד רעּביא-טמענ ,ַאקשַאמיס רבח -|
 לעװש יד לעפַאּב ַא ןָא לָאז רענייק זַא ,ןעלטרָאװטנַארַאפ טנעז
 | ,ןטערטרעּבירַא טשינ לעטָאה ןופ

 ףיױא ךיז טלעטש ןוא ַאקשַאמיס טגָאז -!רעה ךיא --
 ,טרָא סניקרימ

 עטנּפָאװַאּפ גילטנעצ רָאּפַא ןופ ךַאװ ַא טמענ ןיקרימ
 טמוק רעטלַאװרַאפ רעד .לעטָאה ןיא ןיײרַא-טיײג ןוא ןטסידרַאוװג
 ,עלעכיימש גינעטרעטנוא ןַא טימ ןגעגטנַא ןפיול וצ ןיוש םיא

 ,ןיקרימ טגערפ - !רעטלַאװרַאפ רעד ָאד זיא רעוו --
 ,רבח ,ךיא --
 .ןריט-רעטניה יד ךרוד ןזָאלסױרַא ןפרַאד ייז טעװ ןעמ --

 ?עכלעזַא ךייא ייּב ןַארַאפ
 ,רבח ,ָאי -- |

 יד ,טלמַאזרַאפ ךייא ייפ ייז ןענעז ואוו ,ףיוא ייז טנפע --
 טסעג

 ,רבח ,לַאז-ךרַאיליּב ןיא --
 -?ןענַאטשרַאפ ,זייווניצנייא ייז ריא טעװ ןזָאלסיורַא --

 יד ּפָארַא ךַאה ןיז ןופ טײלגַאּב ןיא גידנעייג ןיקרימ טנָאז
 ,לַאז:דרַאיליּב םוצ ּפערט

 .ןצועג רָאנ רפ טָאה ,ריט יד טנפעעגפױא טָאה רע זַא
 וצ טבעלקעגוצ ,ןצוַאװש ןיא עסַאמ עגעסָאגעגנעמַאװצ ןייא
 ,טגַאװ רעד

 .געמַאוע ןדיימוצסיא ידּכ !ײרֿפ טנעז ריא ,רענריּב --
 ךרוד זייווגיצנייא ןזָאלסױרַא רעטלַאװרַאפ רעד ךייא טעװ ,ןסיוטש
 .ןריט-רעטניה יד
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 עטרעוילגרַאּפ יד ךיז טָאה רעטרעװ עגיזָאדיד טרעהרעד
 עלַא ,קַאז ַא ןופ סעּבוַא סױרַא:טּפרַאװ ןעמ יװ ,ןטָאשעצ עטַאמ
 סעּפע טרָאד טָאה רעצימע ךעלעקניװ יד ןיא ןפָאלעצ ךיז ןענעז
 ,גנַאנסױרַא םּוצ ןקירד ּוצ ךיז ןּבױהעגנָא ,טּפַאכעג

 ןּבָאה ,ןעניקרימ םּורַא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,רענלעז יד
 | ,ןסקיּב ערעייז ןּופ סעּבלָאק יד טימ טגָאיעגרעטנּוא ייז

 רָאּפ ַא .טכיזעג טנַאקַאּב ַא ןלַאפעגפױא םיא ןיא םעד ןיא |
 ,רענעצרָאטשעגּפָא ןַא טימ םיא ףיוא טקוקעג ןיוש ןּבָאה ןגיוא
 .סיוא טשינג יז ןּופ טָאה ןיקרימ ,טײקטרַאטשרַאפ רענעקָארשרעד
 ,עליװ עקנילפ ַא טרעידעג טָאה ענעצס יד .קילּב םעד ןטימעג
 גײנּפָא ןשיגרענע ןַא ןּבעגעג ןיקרימ רעטלַא רעד טָאה דלַאּב
 םּוצ ערעדנַא יד ךָאנ ןעגנַאגעג קנילפ זיא ןּוא םינּפ ןייז ןּופ
 | | .גנַאגסױרַא

 ךיז ןיא טָאה-- ןרָאװעג טלַא רַאג ןיא רעטלַא רעד --
  ,ןיקרימ טכַארטעג

 טָאה -!ךייא ןגעג ןיב יא ,ךימ טריטסערַא --
 .עג םיא ּפָאק רעטעשָאלפעצ רעָארג ,רעדליוו ,רעגידעכעטש ַא
 | | ,ןײרַא םינַּפ ןיא טצרַאטש

 .געיײטשרַאּפ טשינ ,טגערפעג ןיקרימ טָאה--; טָאד זיא סָאװ --

 | ?ריא טנעז רעוו -- ,גיד
 -- ךיא ,ןיא --

 רע .טַאקָאװדַא ןטמירַאּב םעד טנעקרעד טָאה ןיקרימ רָאנ
 ;לכיימש ַא טימ טרעפטנעעגּפָא טָאה

 יז טשינ ונוא רַאפ טנעז ריא ? ןריטסערַא סָאװרַאפ -
 | | | ,ךעלרעפ

 גנושַאררעּביא רַאפ .טנעקרעד םיא טָאה טַאקָאװדַא רעד
 ןופ ןעגנערּבוצסױרַא טרָאװ ַא דנַאטשמיא ןעוועג טשינ רע זיא
 | ,ליומ ןּבילּבעג-ןפָא ןייז

 .טפוטשעגרעטנוא טַאקָאװדַא םעד טַאדלָאס ַא טָאה ןיוש
 יב ּבייֵלּב ךיא ,ךַאז עטכַאמעגּפָא ןַא רימ ייּב ןיא סע ,רבח --

 ןיא ןעמענ סע טלָאז ריא זַא ,ליו ךיא ,ענוװעײרדנַא עשַאטַאנ
 .ןעגיקרימ רַאפ ּבייל גיטלַאפרעווש ַא . ךיז טגיוּברַאפ -- ,טכַא
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 --! םירבח ,וצ ייז טלייא ?ּפָארַא ןעניז ןופ ןענעז ייז ,סָאװ --
 .ןיקרימ טגָאז

 .רעטנוא ןסקיּב יד טימ ןּביױהעגנָא יז ןּבָאה ןטַאדלָאס יד
 | ,ןגָאוצ

 ןיפ ןריט-רעטניה יד ןּבָאה טסעג עטצעל יד יװ םעדכָאנ
 ןופ ןטײז ריפ עלַא ףיוא ךיז ןּבָאה ייז יװ ,טזָאלרַאפ לעטָאה
 ;ןלױפַאּב ןיקרימ טָאה ,טײרּפשרַאּפ טלעוו רעד ןיא טָאטש

 לעטָאה םעד ייז ןלָאז ןוא ,ןיירַא םירבח יד טזָאל טציא --
 | ! ןכוזרעטנוא לסיּבַא

 יד ךיז ןּבָאה ןטנַאפלעה ענערָאװעג-דליװ ןופ עדרָאה ַא יו
 ןטַאדלָאס עטגינייּפעג ןרָאצ ןוא רעצ ןופ ,טייקגידלודעגמוא ןופ
 ,טעפוג ןופ ןטשער עטצעל יד ףיוא זָאל א ןבעגעג רעטעּברַא ןוא
 ,טסעג יד ןופ ןרעמיצ יד ןיא

 יי

 עטצעל יד תוחוּכ עטיור יד ךרוד זיא םורַא געט רָאּפ ַא ןיא
 ,למערק רעד : ןרָאװעג ןעמונעג גנוטסעפ *?עסייוו

 ךיז ןּבָאה ,למערק םעד טרעגַאלַאּב ןּבָאה סָאװ ,יד ןשיװצ
 .עװָאלסַאמ עטרבח ןוא עיפָאס עטרבח ןענופעג ךיוא

 ןופ ןרָאװעג טגיניירעגסיוא ןיא למערק רעד יו םעדכָאנ
 ָאידַאר עגיטּפַאהלפייווצ ַא ןענופעג םירבח יד ןּבָאה ,סרעקנוי יד
 ןיא ןטלַאהעג טָאה גנוריגער עשירָאזיװָארּפ יד עכלעוו ,עיצַאטס
 רעגיזָאדרעד ףיוא ךיז ןּבָאה סע זַא ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןטכירנייא
 .ןרָאטַאטיגַא יד ןפרָאװעג עיצַאטסיָאידַאר

 -ָארּפ יד ןסיוװ וצ ןּבעגעג ריא ךרוד טָאה עיּפָאס עטרבח
 טרעקַאלּפ ןָאפ עטיור יד זַא ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ רעירָאטעל
 טרעדָאפעגפיוא עדער רענימַאלּפ.רעייפ ַא ןיא ןוא ,למערק ןרעּביא
 ,ןוטוצכָאנ רעדנעל ערעייז ןיא עּבלעזסָאד טַאירַאטעלַארּפ-טלעװ םעד

 ָאידַאר ןכרוד טדערעג ןּבָאה ןרָאטַאטיגַא יד יו םעדכָאנ
 ענערדישרַאֿפ ןיא ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ רעירַאטעלַארּפ יד וצ
 -עג ךיז ,עסקיש עשרעיוּפ יד ,עװָאלסַאמ עטרבח טָאה ,ןכַארּפש
 יז טָאה ןעמ זַא .טלעו רעד וצ ןדער ךיוא לי יז זַא ,ןסיר
 .רָאפ יז טָאה'מ יו םעדכָאנ ,לרער-ךערּפש םוצ טזָאלעגוצ ךעלדנע



 253 שא םופש

 שעװ טציא זַא טלעװ רעד רַאפ, ָאידַאר םעד ךרוד טלעטשעג

 ןייטש ןּבילגעג יז ןיא--,ףרָאד ןשיסּור ןּופ ןירעייטשרָאפ ַא ןדער

 נָא יז טָאה ךעלדנע ,ןגָאז ּוצ סָאװ טסּואװעג טשינ ןּוא ןושל ןָא

 ,רעשירעּבײװ א טימ ןַאפָארקימ ןיא ןעיירשוצניירֲא ןּביוהעג !

 לייט רעד ךיד טּפַאכ !טלעוװ ,טלעוו; -- עמיטש רעגידנעיירש

 יז טלערו

 ףעד ןּוא ,טרינקיצקנופ טשינ טָאה עיצַאטס:ָאידאר יד

 ,למערק ןיא ןקעטש ןבילּבעג זיא עמיטש סעװָאלסַאמ





 לייט רעטייווצ
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 1 לטיּפַאק

 !ָאד זיא רַאסימָאק רעד

 טכייפ יד טלעטשעג ןיש ךיז ןּבָאה דַארגָארטעּפ ןיא
 ןיא ןיײרַאןעמענ ןוא ןלַאנַאק יד ןופ ףיוא-ןעייג סָאװ ,ןעלּפענ

 -ייבש עטשרע יד רעדייא ,םָאװש ןטכייפ ַא ןיא יװ ,טָאטש יד ךיז

 ..טצייהעג גרַאק ןעמ טָאה ןּבטטש יד ןיא .ןָאןעמוק סעכורעװַאז
 ןךיא סָאװ ,ץלָאה עטיירגעגנָא סָאד טפעלשעצ ןּבָאה םינכש יד
 ףךיז טָאה טייקטכייפ עגידנסיורד יד ןוא ,ןפיוה יד ןיא ןגעלעג

 טָאה סע ןוא רעטסנעפ ןוא טנעװ עקיד יד ךרוד ןגָארקעגנײרַא
 .ןּבוטש-ןיואוו יד ןיא ןגיל ןעלּפענ רעדַארגָארטעּפ זַא ,טכַאדעג ךיז

 יד ,טרעדנעעג סָאוװגינײװ רעײז ךיז טָאה גיפיולרָאּפ

 ,טלעג טַאהעג טָאה סָאװ ,רעד ,ןפָא ןעוועג ןענעז ןטפעשעג
 רָאיװַאק ,ןזירּפ עטוג רַאפ ןעלטימסנּבעל ןעמוקַאּב טנָאקעג טָאה
 ?פָאטרַאק ןוא לעמ .ןטייצ עטוג יד ןיא יו ךָאנ שיפ עסייוו ןוא

 ןעמוקַאּב ךָאנ ןעמ טָאה קרַאמ ןפיוא .רעגיצניוו ןעוועג ןיוש זיא

 רעֶּבָא (םירחוס יד טגָאיעצ טָאה ןעמ לייוו ,טייהרעמייהעג עקַאט)

 | ןפיוק טנָאקעג גרַאװנסע ןעמ טָאה טלעג טוג רַאפ
 עג ךיז ןּבָאה סָאװ ,"ןשטנעמ-קעז, ןענופעג ךיז ןּבָאה'ס

 יד ייַּב ןטנַאיװָארּפ טפױקעגּפָא ןוא רעפרעד יד ןיא טרעדעפ
 טָאה סָאװ ,רעד :רעּבָאטקָא ברע ,רעירפ יו ןעוועג ויא ,םירעוּפ
 טָאה ,טַאהעג טשינ טָאה סָאװ רעד ;ןסעגעג טָאה ,טלעג טַאהעג

 | ,טרעגנוהעג
 ."רַאפ ענעדישרַאפ ןעלמַאז ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה טָאטש ןיא

 .ופ ,טנָארפ ןופ ןפיולוצ ןעמוקעג זיא ןעמ ,ןטנעמעלע עגיטכעד

 17 ,11 עווקסָאמ ,8
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 טיירג ,עיגרענע רעזייּב טימ ענעדָאלעגנָא ,םורַא רעפרעד יד

 ײז טָאה ,ןפַאשעג ךיז טָאה סָאװ ,עגַאל עיינ יד .,גנידצלַא ףיוא

 ,ןוט גנידצלַא געמ ןעמ זַא ,טניימעג ןּבָאה ייז ןוא ,טומ ןּבעגעגוצ

 יהא עטלַא יד .גנומיטש-תושמשה-יּבַא טשרעהעג ךָאנ טָאה סע

 ןעמונעגנײרַא טשינ ךָאנ טָאה עיינ יד ,ןּברָאטשעג זיא טעטירָאט

 ןיא ןעוועג טליהרָאפ ןענעז תוחוּכ ייווצ .טנעה יד ןיא סעצייל יד

 ,טָאטשטּפױה רעד רעּביא ןגעלעג רעווש ןענעז סָאװ ,ןעלּפענ יד

 ןריוּבעג טרָאד זיא רערעדנַא רעד ,ןּברָאטשעג טרָאד זיא רענייא

 ןָא ןבילּבעג טָאטש יד ןוא הניױמ יד זיא לייוװרעד .ןרָאװעג

 | ,החחגשה

 .םישזער םעיינ ןגעג טָאקיִאּב ַא ןּביױהעגנָא ךיז טָאה סע

 ןכעלטפַאשניימעג ןיא טנעה יד טקערטשעגסיוא ךיז ןּבָאה עלַא

 סעקיוועשנעמ יד ןופ ,עלַא } רעּפַאכרַאפ עגידהּפצוח יד ןגעג ףמַאק
 ןיא ןקעטש ןּבילּבעג ןענעז סָאװ ,עטמַאַאּב יד .עטכער יד וצ זיִּב

 טריטָאּבַאס ןּבָאה ,ןטייצ עשירַאצ עטלַא יד ןופ סָארויּב ערעיײז

 .עג יד טזָאלעגרעּביא ןוא ןשיט ערעייז ןפרָאװעג ,טכַאמ עיינ יד

 ןוא ,סרעעופיוא ןָא ,וליפַא תוסיפּת יד ,ןטַארטסיגַאמ יד ,ןטכיר

 ןּבילּבעג רַאפרעד רָאנ ןענעז ,ןבילבעגרעציא ןענעז סָאװ ,יד
 -רעטנוא ןענָאק וצ ןטרָאד ןופ ידּכ ,רעכעל ערעייז ןיא ןקעטש

 ןעײטרַאּפ עלַאקידַאר יד .טעטירָאטױא עשיטסיװעשלָאּב יד ןּבָארג

 עסיורג יד .ןטמַא ערעייז ןופ ןגיוצעגקירוצ ןשטנעמ ערעייז ןּבָאה

 עדמערפ ןיא תורוחס ערעייז ןטלַאהקירוצ ןּבױהעגנָא ןּבָאה םירחוס

 .ןעװעג זיא ץלַא ,תונידמ עדמערפ ןופ ןצענערג יד ייּב ,סנפַאה

 שינערעקרעּביא-רעּבָאטקָא רעד ךָאנ געט עטשרע יד ןיא ןעמונרַאפ

 סטוג-ןוא-בָאה עלעסיּב סָאד ןעלקעּפוצרעּבירַא ױזַא יו ,םעד טימ

 .סיױא םיתּביילעּב עיינ יד ןּבָאה םניחּב .קנעּב עשידנעלסיוא ןיא

 ןפלעה ייז לָאז ןעמ זַא ,ךיז ןטעּבעג ,טנעה יד טקערטשעג
 ןטימ טיירדעגסיוא ךיז ןּבָאה עלַא ,גנוריגער עיינ יד ןריזינַאגרָא

 סָאװ ,טכַאמ יד ייז טזָאלעגרעּביא ןוא רעשרעה עיינ יד ֹוצ ןקור
 עטפַאהלפייווצ יד טצונעגסיוא ןּבָאה ענַאל יד .טּפַאכרַאפ ןּבָאה ייז
 .ושזרוּב , ןגיטכענ םעד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא ןּבָאה ייז .ןטנעמעלע

 ןטקַאונָא טזָאלעג ךיז ,דמעה ץרַאװש ַא ןוטעגנָא ,גוצנָא "םעגזַא
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 .שַאט ןיא ווירּב-סוחי-"םירָא, ןַא ןעמונעג ,דרָאּב עגיגעט-רָאּפ ַא
 ,טײקמירָא ןופ םַאטש ךיא :ןדלָאמעג ךיז ןוא ףרַאד'מ ואוו קעװַא
 ןטָאּבוצנָא טיירג ןיּב ,עיצולָאװער רעד רַאפ ןעוועג גידנעטש ןיִּב
 ,טַאירַאטעלָארּפ םעד ןטסניד עניימ

 ןרָאװעג זיא ןוא ָארויּב ַא ןיא שיט ַא ןעמונרַאפ טָאה ַאזַא
 ,ןשטנעמ רעּביא רעשרעה ַא

 ןוא עניַארקוא .רעגרע גָאט ַא סָאװ ןרָאװעג זיא עגַאל יד
 ,רעקוצ - וװעיק ,טיױרּב ןקיש וצ טרעהעגפױא ןּבָאה סעדָא
 טָאה עגלָאװ יד וליפַא ןוא .טּפַאנ -- וקַאֹּב ,טנווייל -- עװקסָאמ
 ,רָאיװַאק ןוא שיפ טימ טָאטשטּפױה יד ןרעטיפ וצ טרעהעגפיוא
 ןיא סָאװ ,ץלַא ,ןרָאװעג טגידיילעגסױא ןענעז רעּבלעװעג יד

 יעגסױרַא ןעמ טָאה ,לגָאנ ַא ןיּב דמעה ַא ןופ ,ןגירק וצ ןעוועג
 טיירגעגנָא רעּביטש יד ןיא ןּבָאה םידיגנ יד .טנעה יד ןופ טּפַאכ
 .רעפרעד יד ןיא ירפ ץנַאג ךיז ןרעדעפ ןטנַאלוקעּפש .,ןטנַאיװָארּפ
 לֵסיּבַא סנטילש עניילק ףיוא ןסַאג יד ףיוא ןרימוצ טגנערּב ןעמ
 ןזייװַאּב ןקיששמ-גרַאװטלַא יד ףיוא ,ץלָאװ ךעלקיטש רָאּפ ַא ,לעמ

 ףױא רעדמעה-ןציּפש ענעדייז ןשיוטוצסיוא ןשטנעמ עטשרע יד ךיז |
 ךיז טפעלש ןסַאג רעדַארגָארטעּפ יד רעביא ,לּפָאטרַאק ּפָאט ַא
 .רעטניו םוצ לעמ עועזַאו קַאזַא טימ ןטילש רעשרעיופ ַא
 טָאה רע ,"רַאצ םעיינ, ןפיוא ךָאנ ךיז טנערפ רעוּפ רעד .ץַאלַאּפ
 רע טָאה ,טרעגנוה דנַאלסור ןופ רַאצ רעיינ רעד זַא ,טרעהעג
 .רעטניו ןופ םיא טקיש ןעמ ,טכַארּבעג לעמ עװעזַאר קַאז ַא םיא

 -סגנוריגער יד סע ןקיוּפעצ סנגרָאמ ףיוא ."ענלָאמס , םוצ ץַאלַאּפ
 םישוער רעיינ רעד, זַא ,ןופרעד היאר ַא ןעגנערּב ןוא ןעגנוטייצ
 - ,"קלָאפ םייּב ךיז טגיטסעפַאב

 ףוטיס יד סיואןצונ ןטנעמעלע עצרַאװש ענעפָאלעגנָא יד
 יד ףיוא תוחוּכ יד ךיז ןעלמַאז סע ,רעגנוה ןגידנלַאפנָא ןופ עיצַא |

 .טקיש טכַאמ עיינ יד .ןעורמוא רַאפ ארומ טָאה ןעמ ,טָאטש ןקע
 יד רעּביא ,ןלעטָאה יד רעּביא ןרַאסימָאק טימ ןלורטַאּפ סױרַא
 עשילָאהָאקלַא יד ןטכינרַאפ ןעמ זומ ךַאז עטשרע יד .ןענַארָאטסער
 ןוא ןענייו יד וצ ָאטשינ רועיש ןייק ךָאנ זיא סע .ןעקגַארטעג
 ןוא עטמַאַאּב, ןופ טָאטש רעד ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןסּפַאנּש
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 ןוא תורּכיש טלמַאזעגנָא ךיז ןּבָאה תורוד ןוא תורוד ןופ ,"ןרַאצ
 .רעלעק ןופ .רעכעל ענעגרָאּברַאפ ןוא עכעלטנפע ןיא תונז
 ןײרַא ןקָאטשניר יד ןיא ןרַאוטָארט יד רעּביא ךיז ןסיג רעטסנעפ
 רעגידנעמיוש .סייוו ,ןענייוו ןוא ןסּפַאנש ןופ ןעמָארטש עטעפ ,עטיור
 ןוא םירועיש .רענייטש יד רעּביא ךיז טלזעלּב רעינַאּפמַאש
 רעּבײװ .קָאטשניר יד ֹוצ רעליימ יד טימ ךיז ןפרַאװ רעלטעּב
 יד ןֹופ .ןעמָארטש עטעפ ,עטױר יד רעגניצ יד טימ סיוא-ןקעל
 טכַארּפ רעד .ןּבירטעגסױרַא תובקנ יד רעגנוה רעד טָאה תונוז-יּת
 ..ןסַאג יד רעּביא ךיז טרענלַאװ ןרַאצ יד ןופ ץנַאלג ןוא

 יד ןיא טשרעוצ ןיײרַא-טגנירד ,גנוציילפרַאפ ַא יו ,טיונ יד
 רעּבָא ,"רעבָאטקָא , ךָאנ ןייז וליפַא ןיוש געמ ,סרעלעק .עגירעדינ
 ךָאנ רעגנוה רעד .טשרעוצ ןרעגנוה סָאװ ,יד ןענעז עמירָא יד

 ןיז ןּבײלק סע .גָאטוצ-גָאט ןופ ךיז טקרַאטש טנווייל ןוא טיורּב
 ,"םענלָאמס , םוצ סעיצַאטוּפעד

 "רעּבָאטקָא, סָאװ ,לכעקעל סָאד זיא ואוו ,העושי יד זיא ואוו --
 ?טנָאזעגוצ טָאה

 :ןגָאז ייז טזָאל ןגיוא עשילָאגנָאמ יד טימ ןַאמ רעד
 ,רעּבלעװעג יד :סרעייא זיא ץלַא ? ריא טעּב ןעמעוו ייּב --

 ,סָאד ךייא טמענ טייג ,ןצַאלַאּפ יד ןוא רעזייה יד ,ןעניזַאגַאמ יד
 ,סרעייא זיא סָאװ

 .םענעגנָא ןוא שימייה ,דימּת יו ,זיא רַאודוּב סמַאדַאמ רעד

 ךעלּפַאנַאק עגידווענח-שירעּבייו רעטנעצכעז יאול יד ךָאנ ןעייטש סע

 ךרוד) "סרעדנעלגנע, םעד טימ ךעלקנעש-ןּביױש ןוא ,ןלעטָאפ ןוא

 ..עגלָא רַאּפ ןעקנַאשעגסעּביל עמייהעג טּפעלשעגנעמַאװצ ןרָאי

 סָאד ,ןעיאלעצרַאּפ עשידנעלסיוא ןוא רעגרוּברעטעּפ (ענוװָאליַאכימ

 רעד ןיא טמירַאװעג טרעװ סָאװ ,עגיצנייא סָאד ךיוא זיא רעמיצ

 סעקנעשימ ,עטלַא ןַא ,גנוניואוו רעשנירעּפלַאה רעסיורג רעצנַאג

 רעד ןופ ןּבילּבעגרעּביא זיא סָאװ ,עגיצנייא יד ןעוועג זיא ,םַא

 זה ןופ רעעזפיוא ןטימ טוג טּבעל יז ,טּפַאשרעניד רענעפָאלעצ

 רַאפ ןוא ,('סעקינרָאװד, עגילָאמַא יד טציא ןסײה סע יוװ

 ןופ ןעמוקַאּב וצ טייצ-וצ.טייצ ןופ ריא טגנילעג די.תנּתמ ןטוג ַא

 לקניוו םעניילק םעד ןיא ,בוטש יד ןציײהַאּב וצ ץלָאה רעעזפיוא
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 .קירוצ ןענעז ייז יו דלַאּב ,םעדייא ןוא רעווש טצעזַאּב ךיז ןּבָאה
 .ןשינעעשעג רעװקסָאמ יד ךָאנ גרוּברעטעּפ ןייק ןעמוקעג

 ,טסואוועג טָאה ,רחוס רעטינעג ַא יװ ,ןיקרימ רעטלַא רעד
 סָאװ ,"קַאינּבָאסָא, ןייז טימ ןעיירפ גנַאל טשינ ךיז טעװ רע זַא
 .רעביא ןיילַא רע טָאה ,ףױהנַאּב ןשידנעלניפ םייּב טַאהעג טָאה רע
 ,לבעמ עקיטנַא עלַא טימ ,זיוה טנדרַאעגניײא-םעװקַאּב ןייז ןּבעגעג
 ןוא ענייז ןטרָאד ןופ ןעמונעגסיורַא טָאה רע ,םייה-רעדניק ַא רַאפ
 .רעווש םוצ ךיז ןגיוצעגרעּבירַא ןוא ןכַאז עכעלנעזרעפ סּבייוו ןייז
 .ומָאק ןייק .זַאקװַאק ןיא ןטינשעגּפָא ןּבילּבעג ןענעז ןעיורפ יד
 ייס ,ךעלווירּב ייס ,ךעלנעמ ןעועג טשינ זיא יײז טימ עיצַאקינ
 וצ ךיז טכוז ןעמ זַא ,דשח ַא ןעיצּפױרַא טשינ ידּכ ,שיפַארגעלעט
 ןבױהעגנָא ךיז ןּבָאה סָאװ ,תוחוּכ עכעלטנייפ יד טימ ןדניברַאפ
 רעד טָאה .םורד ןיא טכַאמ רעיינ רעד ןגעג ןרירטנעצנָאק וצ
 םענעריובעג-יינ ןייז ןוא יורפ עגנוי ןייז טזָאלעגרעּביא ןיקרימ רעטלַא
 ,רעווש ןייז ןוטעג טָאה סע יװ ױזַא ,לרוג םענעגייא רעייז וצ ןוז
 עלַא ןוטעג ןּבָאה סע יו יױזַא ,ןירעּפלַאה טַאקָאװדַא רעד
 רעבלעזרעד ןיא ןענופעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,רענעמ ערעדנַא
 עכלעוו ףיוא ,ןטייצ ערעסעּב ןעמוקנָא ןלעו סע זיּב -- ,עיצַאוטיס
 וצ ,ּבױלג וצ ,ןפָאה וצ טרעהעגפױא טשינ ןּבָאה עלַא
 | ,ןטרַאװרעד

 ןפיױא ךָאנ ךיז טניפעג ,ןוז טטַאקָשװדַא םעד ,עקנעשימ
 טייצ ,סנטצעל טָאה רע ואוו ,גנולײטּפָאילפ ןייז ייּב טנָארּפ
 טנילײטַאּב ךיז ,טנָארפ ןשיצילַאג ןפיוא עוויסנעפָא סיקטנערעק
 יענּפָא ןוש ןענעו סעיצַארעּפָא עשירעטילימ יד ,ןטכַאלש ןיא
 ןענעז ,קסירּב ןיא ךיז ןעיצרַאפ ןעגנולדנַאהרַאּפ.םולש יד ,טלעטש
 .גנוניואו רעסיורג רעד ןיא ןײלַא ןבילבעג םעדייא ןוא רעווש
 .עג יװ ,טפעשעג ןייז טימ ךיז טמענרַאפ ןיקרימ רעטלַא רעד
 ןדעי רע טייג ,ןטייקגירעװש עלַא ףױא טקוקעג טשינ .,ךעלנייוו
 -סױרַא ןרעװ וצ גָאט ןדעי טרַאװרעד ןוא רָאטנַאק ןייז ןיא גָאט
 ,ןטסָאּפ ןייז ףיוא רע טייטש ,םיא טזָאל ןעמ ןמז-לּכ רָאנ ,ןפרָאװעג
 רעטלַא רעד .ןיטור רעד טיול ןעגנַאגעג גגידצלַא זיא גיפיולרָאפ
 יד טימ ןצנַאגניא ןדָאלַאּב ,ןשינעעשעג יד ןופ ןכָאוּבעצ ,ןיקרימ
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 ךיז טימ ןוא רעטנומ ךָאד ךיז טלַאה ,גָאט ןגידנגרָאמ ןגעוו ןגרָאז
 | ,עגַאל רעיינ רעד וצ ךיז ןסַאּפוצוצ

 .ןירעּפלַאה טַאקָאװדַא רעטמירַאּב רעד זיא םיא ןופ שרעדנַא
 רעװקסָאמ יד ףױא קערש.טיױט יד טּבעלעגרעּביא טָאה 2; תגיד
 ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא רע ,ךיז וצ ןעמוק טשינ רע ןָאק ,ןסַאג
 . עשיטסימיטפָא סמעדייא םעד טשינ טפלעה סע ,שואי ןוא עיטַאּפַא
 עטעשָאלּפעצ יד ,קָאר-ףָאלש ןייז ןיא ,טַאקָאװדַא רעד .גנוטלַאה
 סּבייוו ןייז ןיא טציז ,טמעקענוצ טשינ דרָאּב ןוא רָאה עָארג
 רע יװ ,ןגױא עסורג ענייז טימ ואוו:ץעגרע טקוק ןוא רעמיצ
 טנפעעגפיוא ךיז טָאה סָאװ ,טנורגּפָא םעד ןעורעד ןעוועג טלָאװ
 | ,דנַאלסור רַאפ

 ,זיירק רעצנַאג רעד סנגירּביא יו ןָא גָאט ןטשרע ןופ טָאה רע
 .נעמַאזוצ רעדעי ןופ ךיז טגָאזעגּפָא (טגנַאלַאּב טָאה רע ןכלעוו וצ |

 עייג יד ןופ טייז רעד ןופ שטָאכ ,םישזער םעיינ םעד טימ טעּברַא
 ייֵז ןשיװצ ,טפַאשרעטעּברַאטימ ןייז טכוזעג ןעמ טָאה רענעמ-הכולמ
 םעד ּפָאק ןייז ןעקנַאדרַאפ וצ טָאה סָאװ ,רענייא טשינ ךיז טניפעג
 המכח ןייז טימ טעװעטַארעגּפָא םיא טָאה רעכלעוו ,טַאקָאװדַא ןטמירַאּב
 דלַאּב .ןסעצָארּפ ענעדישרַאפ ייּב ,סרעקנעה עשירַאצ יד ןופ גנוצ ןוא
 שינערעקרעּביא רעשיטסיוועשלָאּב רעד ןופ טייצ רעטשרע רעד ןיא
 ןטסנידרַאפ טַאהעג ןּבָאה סָאװ ,רענעמ יד טעװעגַאשעג ךָאנ ןעמ טָאה
 ןבָאה סָאװ ,יד ןגעװ ךָאנ טדער רעװ -- ,עיצולָאװער רעד רַאפ
 רעד ןיא טציא ןעייטש סָאװ ,ןשטנעמ יד ייּב טכַאמעג טנידרַאפ ךיז
 ךיז טעדנעװ טַאקָאװדַא רעד רעּבָא .גנורינער רעד ןופ ץיפש
 .ןדעי רעטעררַאפ ַא רַאפ טלַאה רע .גנוטכַארַאפ טימ ייז ןופ ּפָא
 יד וצ-טפלעה רעדָא גנודניברַאפ ןיא טייטש סָאװ ,םעניא
 וליפֲא ,רעטײװ ףיוא טשינ טרעה רע ױװ "ןטנעגַא עשטייד,
 םענייק רַאפ טשינ טָאה רע ,ןפור וצ ייז גיקענטרַאה ,ךעלטנפע
 ,ןעמעלַא רַאפ ,ןפָא ,ץנַאג ןקירדוצסיוא ןעגנוניימ ענייז ארומ ןייק
 םיא לָאז ןעמ זַא ,טייהנגעלעג ַא טכוזעג ןעװעג טלָאװ רע יװ ױזַא
 םיא טָאה סָאד .טרירָאנגיא םיא טָאה ןעמ .ןריטסערַא רַאפרעד
 עצנַאג ןייז .טרעטיּברַאפ רעמ ךָאנ ןוא ןסָארדרַאפ רעמ ךָאנ
 -סגנודנירג רעגידנעייטשרָאּפ רעד ףיוא טגיילעג רע טָאה גנונעפַאה
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 . רחוסטפַאנ רעד ךיוא יװ ,םעדייא ןייז סָאװ ,סָאד ,גנולמַאזרַאמ
 ,אגנוניימ ןייז טרעדנעעג טציא ךיא טָאה רעכלעוו ןײטשדלָאג
 סיורַא.טפור ,םישזער םעיינ םעד רעטנוא ןטעּברַא ןוא וצ-ןפלעה
 .טָאקָאװדַא ןטמירַאּב םעד ןוא ייז ןשיווצ ןטקילּפנָאק

 --,טריטסיזקע רעטייוו ,טייצ רעד סיעכהל ,טָאה טלעוו יד
 ,םירחוס-ייט ןוא .רעקוצ .טּפַאנ יד :טלעוו עשירחוס יד טּפיוהרעּביא
 ןענעו יז ,טרעקרַאפ ,ןטלַא םייּב ןבילּבעג ץלַא ןיא רָאנ טשינ
 רָאג יז ןלעװ גנַאל יו, ..ןרָאװעג גידרעפָאה רעמ טציא ךָאנ
 | ,טגָאזעג ךיז ןעמ טָאה -- *? ןטלַאהסיוא

 ךיוה ןענעז *דנַאלסור-יינ, טפַאשלעזעג רעד ןופ סעיצקַא יד
 עלַאמרָאנ יד ןיא יװ דָארג - ,םייהעג ןיא שטָאכ -- ,ןענַאטשעג
 רָאװעג זיא ןעמ טניז ,טייצ רעטצעל רעד רַאפ ,טרעקרַאפ ,ןטייצ
 יד ןענעז ,דנַאלסור רעּבכיא ךיז ןּבײלק סנקלָאװ זַא ,ןרָאװעג
 -עג ןענעז רעמינּפ יד ,ןגיטשעג רעמ ךָאנ לָאמַא סָאװ סעיצקַא
 סָאװ ,רעכייּב עסיורג יד וליפַא .רענעפָאלשעגסױא ,רעגיאור ןרָאװ
 לעטָאה ןופ גנורעגַאלַאּב רעד ןופ טייצ רעד ךרוד ןענעז
 -- ,ןרָאװעג רעלופ טציא ןענעז ,ןלַאפעגנייא טָאהעג "לָאּפָארטעמ,
 עטוג ןוא תורושּב עטוג ןופ שטָאכ !יא ,ןסע טוג ןופ טשינ ּביוא
 ענייז ןעמוקַאּבקירוצ טָאה ןירָאמזָאר רחוס-ייט רעד ,ןעגנונעּפָאה
 רעדיוו ןיוש ךיז טָאה ןוא ןקַאב עטעשטשעיפעגסיוא ,ענעפָאלשעגסיױא
 ףיז טעװענַאשעג ,ךיז טלטרעצעג ,לטסוה שידיננ ןייז ןענוגרַאפ
 .ןלעפַאּב סרָאטקָאד םעד ךעלטקניּפ ןריפוצסיוא ןּבױהעגנָא ןוא

 לָאמַא יו ,טייצ רעד ףיוא גידנקוק טשינ ,טגעלפ ןעמ
 .ןטמירַאּב םייּב ןטנװָא יד ןיא ןעמוקפיונוצ ךיז ,ןרָאי עטוג יד ןיא
 ,רַאודוּב ןטצייהעגנייא סמַאדַאמ רעד ןיא טַאקָאװדַא

 שטָאכ) רעקוצ ןָא ןוא ייט ןָא ,"ייט, לזעלג ַא ייּב ,לָאמַא
 ןוא עמריפ-יט עטסערג יד דנזעװנָא ןעװעג ייברעד ןענעז סע

 ןכַאמ וצ טּביױלרעד ןירַאמזָאר ךיז טָאה ,("גינעק-רעקוצ , סדנַאלסור
 ןיא ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןיקרימ ןטלַא םעד גנוקרעמַאּב עשיטָאּפש ַא
 ןעוועג זיא סע יװ ,ןוט-ייו טשינ לָאז סע וַא ,םרָאּפ רעטכַײל ַא
 | | | .;טייהגיואוועג ןייז

 רע טָאה - ,שטיווָאמײה לאירבג ,טלייאעגוצ ךיז םגיחב --
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 וצ יז טימ -- ,טסנרע ןיא ּבלאה ,טָאּפש ןיא בלַאה טגָאזעג .םיא
 רעד וצ זיּב ?ןטלַאה ךָאנ ךיז ליז ןלעװ גנַאל יװ ,ןטעּברַא
 | ! גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג

 יד ןּבײרטעצ ןלעו ייז ןעו ,וט ריא טעװ סָאװ ןוא--
 ,ןיקרימ רעטלַא רעד טגערפ -- ? גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג

 רעד ףיוא-טיירש -- ? ןגעוורעד סָאד ךיז ייז ןלעוו ױזַא יו --
 | ,טַאקָאװדַא

 .יװָארּפ יד "טגעוורעד , ךיז ןּכָאה ייז יװ ױזַא טקנופ --
 טקנוּפ ! דנַאלסור ןּפַאכרַאפ וצ ןוא ןּבײרטרַאפ וצ גנוריגער עשירָאז
 .רעּביא ?סומיסילַארענעג, םעד "טגעוורעד , ךיז ןּבָאה ייז יװ ױזַא
 יד ןיא עדנַאמָאק-ײמרַא עצנַאג יד ןּבענוצרעּביא ןוא ןשיוטוצ
 ףיוא אנוש ןטימ ןעגנולדנַאהרעטנוא ןריפ וצ ןוא ,זָארטַאמ א ןופ טנעה
 ? ריא ? ןגעוורעד וצ ךיז ןרעװרַאפ ייז טעוװ רעוו ,טנַאה רענעגייא

 .רַאפ ןעקנַאּב יד ,ןסילש ןטפעשעג ערעזנוא רימ ןלעוו --
 יד ףיוא ןטלַאהרַאפ תורוחס יד ,ןלעטשּפָא טידערק םעד ,ןכַאמ
 סָאד לָאז ןלעטשּפָא דָאר עצנַאג סָאד ,ןטרָאּפ יד ןיא ,ןצענערג
 טסיופ ַא ןוא ,ןעמוק רעטסנעפ רעייז רעטנוא קלָאפ עגירעגנוה
 ,שזַאטָאּבַאס ןיא ייז ןגעג טור עגיצנייא יד ,ןלעטשסױרַא

 גירעיורט זיא רע ,טכַארטרַאפ ךיז טָאה ןיקרימ רעטלַא רעד
 | ןרָאװעג

 ןריטָאּבַאס !ןעמעװ ןגעג ,ןסיו ליװ ךיא ?שזַאטָאּבַאס--=|
 טימ ריא טעװ סעקיוװעשלָאּב יד ?דנַאלסור יצ ,סעקיװעשלָאּב יד
 יז ןלעװ ,ןריטָאּבַאס יז טעװ ריא .ןקערשּפָא סָאװ-גינייו םעד
 סע .עגיאעפמוא ,ענעסקַאװרעד טשינ ,ןלעטשנָא ןשטנעמ ערעדנא
 .רעד ךָאנ טעװ דנַאל סָאד ןוא ,עכלעזַא גונעג ןעניפעג ךיז ןלעוו
 ,רעקוצ רעייא ,ייט רעייא ּפָא-טלַאה ריא ,ןגיטולּב רעמ ךָאנ ןופ
 ןגעג ןוא .ןרעגנוהסיוא קלאפ עטעשטומעגסיוא סָאד טליו ריא
 ןגעג טשינ ?ןדנעװ טסױפ ןײז סע טעװ ,ריא טניימ ,ןעמעוו
 סע טעװ ּפָאק סדנַאלסור ףיוא .ערעייא ןגעג רָאנ ,רעטסנעפ רעייז
 ,רַאפרעד ןלָאצַאּב ןלעװ רימ ןוא ,,ןייגסיוא

 .טנַאה ייז טימ ןייג וצ גיליו טגעז ריא זַא ,סע טסייה --
 ?ייז רַאפ ןטעּברַא וצ ,טנַאה-ייב
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 רָאנ ,ייז רַאפ טשינ ,דנַאלסור טימ רָאנ ,ייז טימ טשינ --
 טשינ ןעייטש ָאד זַא ,ןסעגרַאפ טשינ ןרָאט רימ ,דנַאלסור רַאפ
 רימ זַא .קלָאפ עשיסור סָאד רָאנ ,סעקיװעשלָאּב יד ליּפש ןיא
 טשינ ןרעננוה ןלעוו ,ייט ,רעקוצ םעד ,לעמ סָאד ןטלַאהּפָא ןלעוו
 --לָאמטסגעד ןוא ,קלָאפ עשיסור סָאד רָאנ ,סעקיװעשלָאּב רָאּפ יד

 ףעשעג טעװ סע סָאװ ,טסייװ רעוו
 ןזָאלרעּביא ייז ןוא ,ןגייווש ןוא ןציז ?ןעד סָאװ זיא ,ונ --

 סע--טַאקָאװדַא רעד ךיז טכָאק -?לּת ַא ןעמעלַא ןופ ןכַאמ וצ
 ,דײר עכלעוא ןרעה וצ טײקנלַאפעג רעזנוא ןופ ןמיס ַא זיא

 !דנַאלסור טכַארּבעג ןּבָאה רימ סָאװ וצ ,ךָאד טעז ריא --
 עקַאט יײז ןלעו רשפא ?ייז רַאפ טייצ יד טציא עקַאט זיא רשפא
 םיא טימ ןוא ןריפסױרַא געוו ןטיירּב ַא ףיױא דנַאלרעטָאפ סָאד
 ןיא טציא ךיז טערָאנ עכלעוו ,טלעװ עטגיניפעג עצנַאג יד
 רעשרעה ןוא רעריפ עריא סָאװ ,טולּב ןגייא ריא ןופ סעשװלַאק
 םעד רָאפ עקַאט טייטש רשפא !ןפרָאװעגנײרַא ןיהַא יז ןּבָאה
 ןּבעג וצ גנונעדרָא רעטכערעג ןופ םרָאפ עיינ ַא שטנעמ ןשיטסור
 סלַאפנדעי ?טסיײוװ רעוו ?ןעיײרפַאּב וצ טלעוו יד םעד ךרוד ןוא
 .סעקיּפָאק רָאּפ ערעזנוא ּבילוצ ןירעד ןרעטש טשינ ייז רימ ןרָאט
 ןפלאהעגוצ ייז ןּבָאװ רימ זַא ,ןוייו ייז ןוומ רימ ,טרעקרַאּפ
 .עגנייא ןעװעג טלעוו יד ןיוש טלָאװ .ריא טװאורּפ ,אּברדַא
 ןייק רעמ ןעוועג טשינ טלָאװ סע ןעוו ,ןפוא ןטסעּב ןפיוא טנדרָא
 ,תורצ ןייק ,עכַאװש ןוא עקרַאטש ןייק ,טכערעגמוא ןוא טכערעג
 ,ןטנעמירעּפסקע עיינ ןכַאמ וצ ךערּברַאפ ַא ןעוועג טלָאװ ,ןייּפ ןייק
 ןוואורּפ ייז ןלָאז ! דרע'רד ןיא ייס-יוו-ייס רעּבָא ךָאד טגיל טלעוו יד
 טעוו דנַאלסור זַא ,ארומ ןייק טשינ ּבָאה ךיא ןוא ,ןּביוהפיוא יז
 יד ייּב ןעגנַאגעגרעטנוא טשינ זיא דנַאלסור ,ןייגרעטנוא יײּברעד
 ףיא סעקיװעשלָאּב יד ייּב סע טעװ ,סווָאנַאמָאר יד ייּב ,ןענַאכ
 ןיא דנַאלסור .עלהפוע ןייק טשינ זיא דנַאלסור ,ןייגרעטנוא טשינ
 גנידצלַא ןָאק יז .ןגָאמ םענרעזייא ןַא טימ דיומ עטנוזעג ,עקרַאטש ַא
 .?שלָאּב יד ןיא טשינ ,טקרַאטשעג ךָאנרעד ןײגסױרַא ןוא ןעייקרעביא
 ,ןפלעהוצ ייז ךיא ליוו רעּבירעד ,ךיא ביולג דנַאלסור ןיא רָאנ ,סעקיוו

 טגידנערַאפ טָאה ןיקרימ רעטלַא רעד רעדייא רָאנ
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 טרעהרעד רעּביטש עגידרעטייו יד ןופ | טָאה ,רעטרעוװ ענייז
 רעד ןָא ןגָאלשעג ןּבָאה טירט עטלויטשַאּב עקרַאטש ,גנוגעוװַאּב ַא
 זַא ,ןדלָאמעג ןוא עכיילּב ַא ןעמוקעגניירַא זיא םַא יד .ענָאלדָאּפ
 יז ןוא ,ןטַאדלָאס ןוא רַאסימָאק ַא טימ ָאד זיא רעעזפיוא-זיוה רעד

 ,רעה ןפיוא ךיז ןגערפ
 ןוא ךיילב ןרעוװ וצ ןזיװַאּב ךָאנ טָאה םלוע רעד רעדייא

 רַאודוּב סמַאדַאמ רעד ןופ לעװש רעד ףיוא ךיז טָאה ,ןקָארשרעד
 עגילָאמַא יד ןופ רבח (סנוז סטַאקָאװדַא םעד) סעקנעשימ ןזיוװַאּב
 ,שטיװָאקרַאמ ּפיסָא -- ןרָאי-עיזַאנמיג

 סָאװ ,טקוקעגמוא טרעדנואוורַאּפ ךיז טָאה טַאקָאװדַא רעד
 ,טרעדנעעג ױזַא ךיז טָאה ,שטיװָאקרַאמ ּפיסָא ,רבח סעקנעשימ
 רעד טימ ,גוצנָא םענעטינשעג-ייפ ,ןטסערּפעגסױא םעד טָאטשנָא
 םעד וצ ןסָאּפ דימּת ןגעלפ סָאװ ,ןקָאז יד טימ ,טסעװ-שזעּב
 .עג טציא ,רבח סעקנעשיכ ,רע זיא ,טַאװַארק ןייז ןופ רילָאק
 ,עקטרוק רענעסינשענוצ שירעטילימ.ליוויצ ַא ןיא ןוטעגנָא ןעגנַאג

 עטור ַא ןוא ,דמעה ץרַאװש טלּפענקרַאפ זלַאה םוצ ויּב ַא ןיא
 ןופ טרָא ןפיוא ,ולַאה םייּב טּפינקרַאפ זיא רעװלָאװער ַא ןופ רונש
 ,טַאװַארק ןטסַאּפעג ,םענייש ןייז

 סעפע רָאפ.טמוק ָאד זַא ,טניימעג טָאה טַאקָאװדַא רעד
 ףיוא ןגערפכָאנ ךיז ןעמוקעג זיא שטיװָאקרַאמ ּפיסָא זַא ,תועט ַא
 ייז רַאפ ןצגשּפָא טלָאװעג ןיוש םיא טָאה רע ןוא ,ןעקנעשימ
 רעד רָאנ .רעמיצ ןדמערפ ַא ןופ ריט יד ןענעפע ןגידהפצוח
 םעד ןופ קילּב רעשיצנש ,רעכעלגנירדכרוד ,רעגידנרעדָאפסױרַא
 סָאד ןעמונעגּפָא טַאקָאװדַא םענערָאװעג-ךיילּב םעד טָאה ןַאמנגגוי
 ,טמַאשלעזעג רעצנַאג רעד יװ ױזַא ,ןושל

 ןעמעו ןגעג ?גנולמַאזרַאפ ַא ?ךייא ייּב סָאד זיא סָאװ --
 רעד טגָאז -?עיצולָאװער רעד ןגעג ?ָאד ריא טריריפסנַאק
 עכיילּב יד רָאנ ,םינּפ ןטימ לסיירט ןייק גידנּבעג טשינ ,ןַאמרעגנוי
 .ךיוה ךיז ןגעװַאּב ןוא ןּפינש רעכעל.זָאנ

 רעד טגערפ - ?ךייא טימ זיא סָאװ ,שטיװָאקרַאמ ּפיסָא --
 ,םיא וצ רעטנענ טירט ַא ןּבעג ליוו ןוא ,רעטניוטשרעד ַא טַאקָאווד)

 טלַאה !שטיװָאקרַאמ ּפיסָא ןייק טשינ ךייא רַאפ ןיּב ךיא -
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 ןייז טימ גנוגעוװַאּב רעגידהּפצוח ַא טימ ןַאמרעגנוי רעד ּפָא םיא
 .ןעמוקעגרָאפ זיא ָאד סָאװ ,ןסיוו ליוו ךיא -- ,טנַאה

 םעד ,סנירַאמזָאר ,רעטרַאטשרַאפ ַא ןּבילּבעג זיא םלוע רעד
 ןוא ,ןרָאװעג גירּבַאלש רעדיװ ןענעז ,ןקַאּב עסיורג ,סרחוס-ייט
 רחוס-טפַאג רעד רָאנ ,ןפָאלטְנַא ייז ןופ רָאג זיא ןּבעל סָאד
 .גייא רעד .טלכיײמשעג גיטליגכיילג ,דימּת יו ;טָאה ןײטשדלָאג
 רעטלַא רעד ןעוועג זיא ,ןרױלרַאפ טשינ ךיז טָאה סָאװ ,רעגיצ
 טָאה רע .טייג סע סָאװ ןגעװ טּפַאכרעד דלַאּב טָאה רע .ןיקרימ
 םעד טרעפטנעעג ןוא טַאקָאװדַא ןרַאפ טלעטשעג סױרָאפ ךיז
 : ןַאמנגנוי םענעגנורדעגניירַא

 ,גנולמַאזרַאפ עויטַאריּפסנָאק ןייק רָאפ טשינ טמוק ָאד -
 לזעלג ַא ייּב עטנַאקַאּב ןציז ָאד זַא ןעז דלַאּב טנָאק ריא
 ,ייט

 טימ טרָאװ סָאד ןַאמרעגנוי רעד טיצ -- ?ייט לזעלג ַא ייַּב --
 ,ןענילמ ייט ךעלזעלג ערעייא סָאװ ןסייוו רימ -- ,עינָאריא

 ,טַאדנַאמ ַא טָאה ריא ּבױא ,טשינ ךיז טלדיז ,ןַאמרעגנוי --
 רעטלַא רעד טגָאז -- ,ןעיירעלדיז ןָא רָאנ !טכילפ רעייא סיוא-טריפ

 ןיקרימ
 וצ ךייא טַאדנַאמ ןייק טשינ ּבָאה ךיא סָאװ ,דָאש ַא--|

 גנוניואוו יד ןעמענוצוצ גנוגיטכעמלופַאּב ַא רָאג ּבָאה ךיא ,ןריטסערַא
 | ?ריא טָאה ןרעמיצ ליפיוו .טַאירַאטעלָארּפ ןרָאפ

 ךיז טעדנעוו -- ! ןָאמָאלָאט ,רָאװ טשינ ,ףלעווצ ,ךיז טכַאד --
 ,ןיקרימ רעטלַא רעד רעווש םוצ

 ?רעניואוונייא ליפיוו ןוא --
 רעּבָא ןטרַאװרעד רימ ,ייווצ רימ ןענעז גיפיולרָאּפ --

 ,תוחּפשמ ערעזנוא
 . -תושפנ ייווצ :ןּבעל ןעושזרוּב יד יוװ ,םירבח ,ריא טעז --

 ןפיוא ןייגליואוו טזָאלעג ךיז ןעמ טָאה ױזַא !ןרעמיצ ףלעווצ ןיא
 יד ֹוצ שטיוָאקרַאמ ּפיסָא ךיז טעדנעוװ -- ,קרַאק ןשירַאטעלָארּפ
 ,ןרעה עניימ ,ריא -- .טײלגַאּב םיא ןּבָאה סָאװ ,םירבח עשירענלעז
 יד ןרעמיצ ייוצ טימ ןענעגונגַאּב ןזומ ןָא טציא ןופ ךיז סעו
 / .רַאפיזױוה .טַאירַאטעלַארּפ ןראפ רימ ןעמענרַאפ ןעצ עגירּביא
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 - ,ןרעה עניימ ,ריא ןוא .הריד יד ףױא-טביירש ,רעטלַאװ
 רעייא רעייז רעױדַאּב ךיא -- ,טפַאשלעזעג רעד וצ ךיז רע טעדנעוו
 .. .ןייגעצ ןפרַאד ךיז טעװ ריא .ןרעטשעצוצ גנולמַאזרַאפ

 וצ ךיז טעדנעוו - ,רבח ,טַאדנַאמ רעייא ןעז ךימ  טזָאל -
 | אי . ,ןיקרימ רעטלַא רעד ײז

 .סױרַא טָאה רע ,ןרָאװעג ךיילּב טציא זיא ןַאמרעגנוי רעד
 טגנַאלרעד סע ןוא ריּפַאּפ ַא שַאט רעטשרעּביוא ןייז ןופ ןעמונעג
 נָא ןלירּב יד ךיז טָאה רעדיװ רעטלַא רעד ,ןיקרימ ןטלַא םעד|
 - ( ןזעלעגרעּביא גיטעמ.שירחוס ,,טלייאעג טשינ ,ןוטעג

 .ַאֹב טנעז ריא ןַא ,טַאדנַאמ רעיא ןופ טשינ עז ךיא--
 ךיא .טניירפ ַא יב ךזַאּב ןכעלדירפ ַא ןבײרטעצ וצ טניטכער
 ערעיײא רעּבירַאטערט ריא זַא ,רבח ,ךייא ףױא ןּבעגנָא לע
 קירוצ םיא טיג ןוא ,ןיקרימ דעטלַא רעד טגָאז -- ,ןעגנוגיטכעמלופַעּב
 7 יה טי 7 היפ סָאד

 .גָאק ַא ןעװעג ָאד זיא ךייא יי ,טלױו ריא סָאװ טוט --
 סָאװ ןגעוו ,סייוו ןוא עלַא ךייא ןעק ךיא ,גנולמַאזרַאפ עוויטשריּפס
 עשיטעיוָאס יד ןריטָאּבַאס ןגעוו :טלדנַאהעגרעטנוא ָאד טָאה ריא
 זַא ,ןייגוצרעדנַאנוּפ ךיז טונימ יד ףיוא ךייא רעדָאפ ךיא !טכַאמ
 י ! ןריטסערַא טרָאפָאז ךייא ךיא זָאל -- טשיג

 עטיורג ,ערעווש .ןרָאװעג טור ןיא ןיקרימ רעטלַא רעד (
 רע ןרעטש ןפױא ןצעװצסױרַא םיא ןּבױהעגנָא ןּבָאה ןטסגנַא
 ךיז טעװ רע זַא ,טניימעג ,ןעשעה וצ רעװש ןּבױהעגנָא טָאה
 טכַאשגנע ןייז ןופ טויײלרעד רָאנ ,ןרילָארטנָאק ןענָאק טשינ ןיוש
 .ןירעטלַאה טַעקָאװדַא ןופ ךורצסיוא רעגידמיצולפ רעד םיא טָאה
 ףיא טקוקעג ןגױא עגיצנאלגףלח טימ טָאה רעכלעוו ,ןירעפלשה
 ןיא םיא ףױא הרָאװ ַא ןבעגעג טציא ךיז טָאה ,ןַאמנגוי םעד
 : ךורבסיױא ןגידנזיורב 8

 { סיֹורַא רָאנ -- טסישעצ ! סױרַא .!ּפמול -- =
 .גניו ןייא ןיא ךיז טָאה רע .ךיז וצ ןעמוקעג זיא ןיקרימ

 טלעטשעג ,טקורעגנּפָא רע טָאה רעש םעד .ןעגופעגקירוצ קילּב
 ןקָארשרעד תונדחפ רַאפ םעד וצ ןפרעגנָא ךיז ןוא םיא רַאּפ ךיז

 גרוהק ןכיילב םענעבילבעג
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 רעמיצ סָאד ,טַאדנַאמ רעיא שינעטנעק וצ ןעמענ רימ -
 .רבח ,טכילפ רעייא סיוא-טריפ ,טייג .זנוא רַאפ רימ ןטלַאהַאּב
 ,ןריטסערַא וצ זנוא טַאדנַאמ ןייק טשינ טָאה ריא ןעװ רָאנ
 ריא ,רעמיצ סָאד ןזָאלרֲאּפ וצ טונימ יד ףיוא ךייא ךיא רעדָאּפ
 רימ .רעגריּב עשיטעיווָאס עיירטעג ,עכעלדירפ ןופ ור יד טרעטש
 ,טכַאמ רעשיטעיווָאס רעד טימ טנַאה-ןיא-טנַאה ןטעּברַא

 ןדהּפ ןדעי ייּב יװ זיא טומ רעכעלכעלפרעּבױא רעד
 ,רעמיצ ןופ טקורעגסױרַא ךיז טָאה ןַאמרעגנוי רעד ,ןענורעצ

 טָאה -- ,שזַאטָאּבַאס רעייא ןופ טַאטלװזער רעד זיא סָאד --
 .ּפָא ןכיילּב םעד רעוא ןיא טמיורעגנייא ןיקרימ רעטלַא רעד
 ,ךיז ןרעטייוורעד ןשטנעמ עגידנעטשנָא ןעוו -- ,רחוס-ייט ןגידנעייג
 י ,טרָא רעייז ףיוא ּפמול רעדעי טמוק

 .רעּביא ןעגנַאגעגמורַא רעעזפיוא ןטימ זיא ןַאמרעגנוי רעד
 .עננײרַא זיא רע זַא ,גנוניואוו עשנירעּפלַאה עסיורג יד ןעמענ
 -עג טוג ױזַא טָאה רע סָאװ ,ןָאלַאס ןגיטכיל ,ןסיורג ןיא ןעמוק
 ןיא ןוא ,עשימ רבח ןייז יײּב ןכוזַאּב עטפָא ענייז ןופ טנעק
 רע טָאה ,ןטלַאהוצפיױוא ךיז טַאהעג ןרעג ױזַא טָאה רע ןכלעװ
 טָאה רע .ערה.רצי ןייז ןטלַאהקירוצ טנָאקעג טשינ טציא ךיוא
 טָאה רע .ןלוטש.-רעטָאפ עפיט יד ןופ רענייא ףיוא טצעזעגקעוװַא ךיז
 טליפעג גידנעטש טָאה רע סָאװ ,האנק רעד ןָא טנָאמרעד ךיז
 סרעטומ ןייז ןיא טריפעגנירַא םיא טָאה רע ןעוו ,ןעקנעשימ וצ
 ןּבױהעגנָא טציא ךיוא רע טָאה ,לָאמַא יו ,ןוא .ןָאלַאס ןגיטכיל

 ױװ ױזַא ,ןַאװיד ןדעי ,לוטש ןדעי ,דליב סעדעי ןּפינשוצפיוא
 ,טייקכייר ןופ טפול יד ךיז ןיא ןעמעטָאנײא טלָאװעג טלָאװ רע
 ךיז טָאה רע ןוא ,ןּפיל ענייז רעּביא ןסָאגעצ ךיז טָאה לכיימש ַא
 : רעטלַאװרַאפ-זיוה םוצ ןפורעגנָא

 ףרַאד ןעמ ,רימ רַאפ ּפָא ךיא םענ רעמיצ סָאד ,רבח --
 רָאפ ָאד ןעמוק סע סעיצַאריּפסנָאק ַארַאפ סָאװ ,ןטלַאה גיוא ןַא
 טכַאמ רעשיטעיווָאס רעד ןגעג ריטרַאװק רעגיזָאדרעד ףיוא

 טאטע עא
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 2 לטיּפַאק

 סעקלַאיל ענעיילעצרָאּפ

 סנשטנעמ םעד 'וצ רועיש ןייק ָאטשינ רָאג זיא סע

 . עדעי ןדנואוושרַאפ זיא סע ,תוביבס וצ ךיז ןסַאּפוצוצ ןטייקגיאעפ
 ןופ גנוניואוו רעסיורג רעד ןיא ןּבעל ןלעודיוידניא ןופ רוּפש

 ןענעז ןּבוטש יד .טּבעלעג ןעמ טָאה ךָאד ןוא ,ןירעּפלַאה טַאקָאװדַא

 ןיא רעמיצ ןדעי ןיא ,ןשטנעמ עדמערפ טימ ןרָאװעג ?ופ דלַאּצ

 רָאדירָאק ןייז ןיא טָאה טַאקָאװדַא רעד .,רָאּפ רעדנַא ןַא ןסעזעג

 רעד וצ קערש טימ ךיז טָאה רע עכלעוו רַאפ ,רעמינּפ טנגעגַאּב
 ןופ ןמיס רעדעי ןרָאװעג טשיװעגּפָא זיא סע .טקירדעגוצ טנַאװ

 טנעה יד רעכלעוו טימ ,טייקגיטרַאנגיא ןופ ,טייקכעלנעזרעּפ

 .טסנוק רעד ןופ ןוא ענוָאליַאכימ עגלָא רעלעדייא רעד ןופ
 ןופ עלעקניו סעדעי טכַאמעג לופ ןּבָאה עקשטָאנינ רעדנּביל

 .סעמרַאזַאק ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןענעז ןּבוטש יד ,םייה רעייז
 ,ךעלעקניוו עלַא ןיא ,םוטעמוא ןכָארקעג זיא טייקדמערפ עיור יד

 יד ,רעטרע ענעטלַאהַאּב עטסמיטניא יד ןיא ךיז ןסירעגניײרַא ןוא

 יד .האצ רעדמערפ ןופ ןרָאװעג טגיניירמוארַאפ ןענעז ןטעזָאלק
 -דמערפ ,גיצומש טימ ,קעּפ עדמערפ טימ טגיײלַאּב ןעמ טָאה סענַאוו

 רעגידנעטש ַא טשרעהעג טָאה ךיק רעד ןיא טנַאװעג גיּבייל

 .עג ןוא ןעיירעגירק יד ןעגנַאגרעד ןטרָאד ןופ ןענעז סע .ַאה-וה
 רעּביא ןסירעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,סעטנכש יד ןופ ןטלַאװעג-לגנַאר
 רעד ןופ עטַאלּפ רעד ףיוא סעקנישַאמ-טפַאנ ערעייז רַאפ טרָא ןַא

 עדמערפ ןופ קנַאטשעג ַא ןעגנַאגעגפיוא זיא ןּבוטש יד ןיא .,ךיק
 ךיז ןּבָאה ןריט ןוא טנעװ יד ךרוד ,סערַאּפש יד ךרוד .סנסע

 עמיטניא ןסירעגנירַא ,ץיוושעג ןגיּבייל.דמערפ טימ םענייאניא
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 ןעמ .סעיצַאוטיס עטַאקילעד ייּב טריפעג ןרעו עכלעוו ,ןכערּפשעג
 .רַאפ ייּב תודע ןייז וצ ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא גידנליוו.טשינ זיא

 ,.ריט טייז רענעי ףיוא רָאפ-ןעמוק סָאװ ,ןשינעּבעלרעד ענעגרָאּפ
 ךָאד ןוא ,ןּבעל ןכעלנעזרעּפ ןדעי ןופ טּבױרַאּב ןרָאװעג זיא ןעמ

 ,,,טּבעלעג ןעמ טָאה -

 .ףָאלש גידתופמושּב רעייז ןוא רַאודוּב סענווָאליַאכימ עגלָא

 ץגיצנייא יד ןעװעג ןענעז ,ןבענרעד ןגעלעג זיא סָאװ ,רעמיצ
 טימ טפמעקעג טַאקָאװדַא רעד טָאה ייז רַאפ ןוא ,ןעלקניוו עשימייה

 רעד ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טלָאװ סע יוװ ױזַא ,טפַארק רעצנַאג ןייז

 עריא ץַאק ַא יװ ,טּפעלשעג רע טָאה ןיהַא ,זיוה ןייז ןופ ערע
 ןייז טימ תוכייש ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,טייקגיניילק עדעי ,ךעלצעק

 ןיא סע .עילימַאפ ןײיז טימ ,ערעירַאק ןייז טימ ,ןּבעל ןגייא

 .קעטָאילּביּב עסיורג ןייז ןיחַא ןעגנערּבוצניירַא ךעלגעממוא ןעוועג
 עליפ יד ןגָארטעגרעּבירַא רָאנ טָאה רע .ןעוועג ריקפמ יז רע טָאה

 .ןטַאקָאװדַא רעגנַאל ןייז ךרוד ןעמוקַאּב טָאה רע סָאװ ,"ןסערדַא;

 ,סעטקעס ןופ ,סעדניימעג עשרעיופ ןופ ,תולהק ןופ טייקגיטעט

 .עג טָאה רע ,לגענ סרַאצ םעד ןופ טעװעטַארעג טָאה רע עכלעוו
 -.ןכַאז עכעלנעזרעּפ סרעטכָאט רעד ןוא סּבייו םעד ןיהַא טּפעלש

 עטסדנימ עדעי ,ךיש ,רעקיטש.טעלַאט ,רעדמעה ,רעדיילק
 .ארומ טלָאװ רע יוו ױזַא -- ,ײז וצ טגנַאלַאּב סָאװ ,טייקגיניילק

 רַאפ םיצפח יד ןזָאלרעּביא טעו רע סָאװ ,םעד טימ זַא ,טַאהעג
 ,ןרָאװעג גנוניואוו ןייז ןופ טציא זיא סָאװ ,סַאג רעדמערפ רעד
 .עילימַאפ ןייז ןופ טייקגילייה יד ןרעוו טכעוושרַאפ טעוו

 טָאה טַאקָאװדַא רעד סָאװ ,סָאד זיא ,ךעלרעדנואוו זיא סָאװ |

 ןדעי וצ טייקנדנוּבעגוצצ עשיטעטַאּפַא ןעמוקַאּב לָאמַאטימ
 םואַאנ ,רערערַאפ רעגירָאיגנַאל סּבייו ןייז סָאװ ,קנעשעג ןגיטשיג -

 ןענוװָאליַאכימ עגלָא וצ ןגָארטעג טָאה ןימַאזָאר שטיװעירָאגירג

 גידנעטש .ריא וצ גנורערַאפ רעמוטש ןייז ןופ ןרָאיא יד ךרוד
 ייּב ןוא ,ןכַאמ קזוח ,ןטכַארַאפ טַאקָאװדַא רעד סָאד ךָאד טגעלפ

 ,טסואוועג טָאה רע) ןעקנעשעג יד ןטעּפשסיױא טייהנגעלעג רעדעי
 (ךיז טימ ןנָארט יײז טנעמיטנעס םענעגרָאּברַאפ .ַארַאפ סָאװ

 יז וצ טליפרעד רָאג רע טָאה ,טײקמַאזנייא רעד יב ,,טציא |
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 יַאֹּב ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ױזַא ,טייקנדנוּבעגוצ ערעדנוזַאּב ַא
 סָאװ ,ןּבעל ןטַאװירּפ ןייז ןופ תודוס עטרירַאּבמוא יד וצ טגנַאל
 דמערפ ַא ןופ קילּב ןטימ ,טנַאה רעדמערפ ַא ןופ רירנָא ןטימ זיולּב
 יד רעּביא ןעגנַאנעגמורַא זיא רע .טכעװשרַאפ ייז ןרעװ גיוא
 רעטריוורַאפ ַא ןוא רָאה עָארג עטעשָאלּפעצ טימ ,רעדליװ ַא ןּבוטש
 טָאה סָאװ ,קילּב ןקנַארק ןרַאפ ןקָארשעג ךיז טָאה ןעמ) דרַאּב
 .עפאק ןדעי טלמַאזעג טָאה ןוא (ןגױא ענייז ןופ טעשטשילּבעג
 סעדעי ,רעלעט רערוועס ןדעי ,רוניפ עשיסקַאז עדעי ,ץַאט
 רעד סָאװ ,ןרוגיפ-ןַאלעצרָאּפ עשיסור רעדָא "ןדזערד , ,"ןיוו, עלעקיטש
 טלטרעצעג .זױה ןיא ןגָארטעגנָא טָאה ּבייוו ןייז ןופ רערערַאפ
 עלעקניוו ןייז ןיא ךיז טימ ןטלַאהַאּב ,טנעָאנ-טסורּב ייז רע טָאה
 ,ןירַא

 צטצעל יד ןטלַאהעג טָאה ןעמ סָאװ ,עװעיאטַאק עטלַא יד
 םעד יירטעג ןּבילּבעג זיא יז ,טיורּב-דָאנג ףיוא זה ןיא ןרָאי
 .סיוא ,םינכש עיינ יד טימ טגירקעג ךיז טָאה יז .טַאקָאװדַא
 -ףךיק רעד ףיוא לדנישַאמ-ךָאק ריא רַאפ לקניױו ריא טפמעקעג
 ,לָאמַא לפָאטרַאק רָאּפַא ,ןסע עלעסיּב סָאד טיירגעגוצ ,עטַאלּפ
 טָאה ןעמ סָאװ ,זייר ןטייזעגכרוד סעװעלּפ ןוא לַאמכָארק טימ
 יז ןוא - ,ךעלּבלעװעג ןיא ןגירק טלעג טוג רַאּפ טנָאקעג ךָאנ
 רַאודוּב סמַאדַאמ רעד ןיא טַאקָאװדַא םעד ןגָארט סע טגעלפ
 | ,ןײרַא

 .טַאנעס עקיד יד טימ ןוויוא םעד טצייהעג ןיוש טָאה ןעמ
 ךיז טָאה טַאקָאװדַא רעד ,קעטָאילּביּב סטַאקָאװדַא םנופ ןטקַא
 עשידירוי עגייז רַאפ טפמעקעג ,טרעװעג םעד ןגעג הליחתכל
 ןוא עשימיור יד רַאפ ,סעידעּפָאלקיצנע יד רַאפ ,ןטעטירָאטױא
 ,םינכש יד ןיוש ןּבָאה ייס.יוו-ייס רָאנ .ןסקעדָאק עשינָאעלָאּפַאּנ
 קנַארפ ,ץַאלּפ ןגידמניחּב רעייז ןעמונרַאפ ןּבָאה רעכיּב יד סָאװ
 .ץלַא ןעוועג ןיוש טַאקָאװדַא םעד סע זיא .טנערּבעג ייז יירפ ןּוא
 ?ןטעטירָאטױא עגידנעור טכער ןוא ץעזעג ףיוא,, ַארַאפ סָאװ ,סנייא
 .ךלַאק ןסייוו ןגיצנַאלג ,ןגיבייּב.טיירּב ,ןגידווענח םעד ןיא ןכירק
 לָאז סע יּבַא .רַאודוּב סּבייו ןייז ןיא טייטש סָאװ ןוויוא
 ,םירָאװ ןייז
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 רע .ּבוטש ןייז ןופ ןעגנַאגעגסױרַא טשינ טעמּכ זיא רע

 ,סעּפַאש עטיירּב טימ טּפעװ יד ןוא ןריט יד טלעטשרַאפ טָאה

 ןעמעגרַאּפ טשינ ךיז לָאז סע זַא ,רעכיט טימ טערַאּפש יד ןעגנָאהרַאפ

 "עג זיא רע ףרעמיצ ערעדּנַא יד ןופ ךיז טרעה סע סָאװ ,סָאד

 יסְקַא ןַא לָאמַא .טמירַאװעג ךיז ,ןויױא ןטצייהעגנייא םייּב ןסעז

 ןופ טעװעטַארעּפָא ,ןוױא ןופ .ןלַאפעגסױרַא גילעפוצ זיא סָאװ

 ךיז ,טכַארטרַאפ ךיז ,ןיײרַא טנַאה רעד ןיא םיא ןעמונעג ,רעייפ

 םימ טייצ יד ןעמונרַאפ רָאג רעדָא ,עירָאלג רעטלַא ןיא טנַאמרעד

 ןוא סעקצַאצ עגעײלעצרָאּפ "סרעדנעלגנע, םעד ןלעטשרעדנַאבַאפ

 יַאב-"ַאקָאקָאר, רעגיו יד ,ךעלרוגיפ עשיסקַאז יד :סעקלַאיל

 ,יז טימ ךיז טליּפשַײג ,טכַארטַאּב ייז טָאה רע ,ךעלּפעט עטלָאמ

 קיטש ןדעי יי ךיז טָאה רע ,לכעליּפש.רעדניק ַא טימ דניק ַא יװ

 טָאה "רעדנעלגנעג רעד רעכלעוו ייּב ,טייהנגעלעג יד טנַאמרעד

 ײגָאטימ יד ,רַאודוּב סּבייוו ןייז ןיא ןטפַאשלעזעג יד ,טכַארּבעג סע

 טריפעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןכערּפשעג יד ,שיט ןײז ייּב סנסע

 ןרָאװעג זיא רע ,טניירפ ןוא עטנַאקַאּב יד ןופ רעמינּפ יד ,ייּברעד

 טשינ זיא רע זַא ,םעד ןגעװ טכַארטעג טָאה ןוא לַאטנעמיטנעס

 +ירערערַאפ סּבײװ ןייז ,"רעדנעלגנע,} םעד ןנעג טכערעג ןעוועג

 ,טײקמַאזנייא ןייז ןיא ,טציא םיא זיא "רעדנעלגנע, רעד ,ָאי

 וליפַא ןוא ךעלדנעטשרַאפ ,שיטַאּפמיס ןרָאװעג ,ןליו ןייז ןגעג

 סטציא רע סָאה ןענװָאליַאכימ עגלָא וצ ןוא ,,,טנַאסערעטניא ךיוא

 דעג טָאה רֶע .טפַאשקנעּב ןוא עּביל עטצענערגַאּבמוא ןַא טליפרעד

 ,ןעקנַאד ו טָאג :טגָאועג ןוא געט עצנַאג ריא ןגעװ טרעלק

 םואַאנ סָאװ סוג ,ם2ל8ֵ םעד ןופ טניױשרַאּפ ןרָאװעג זיא יז סָאװ

 טָאג סעוו רשפא .ןצישַאּכ וצ יז ,ריא טימ ן"א שטיװעירָאגירג

 טשינ ךָאד סעװ המתלמ יד .ןעװעטַאר ךיז ןלעוו ייז ןוא ןפלעה

 יד ןלעוג רשפא .ןרעהפיוא לָאמַא ךָאד זומ יז .ןרעיודעג גיּפייא

 ךיז ןלעוו ייז .ןקיש ןפַאה רעמירק וצ ףיש-טגירק ַא ?עטעדניגרַאפ

 סָאװ םיא טימ ןוא .ןבעל דנַאלסױא ןיא ואוו-ץעגרע ,ןעװעטַאר

 יּבַא ןייז טעװ סע סָאװ ,סניײא-ץלַא ןיוש זיא םיא -?ןייז טעו

 .ןעװעטַאר רָאנ ךיז ןלָאז ייז

 "רע טפַארט -- ,ךעלרוגיפ ענעײלעצרַאּפ יד טָא ,ךַאז ענייש ַא

 ,18 ,11 עװקסָאמ ,שָא
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 *" ץסרעמַאּב טשינ סטָאװ ,דָאש ַא -- ,ייז ףיוא טקוק רע ןעוו ,ךיז

 צ,;ַאט טּביילּב רשפא .,ףיורעד ןענַאטשרַאפ טשינ ךיז ,טציא ויִּב

 ,ביגעגרַאפ עלעסיּב סָאד רָאנ ,ןּבעל ןיא רעּביא רעמ טשינרָאג

 יװ ריד רעּביא ןגָאי סָאװ ,תואנה עדנעייגכרוד ,עניילק יד

 וצ ךיז סָאװ ןיא ,סעּפע רעּביא ריד ןזָאל ןוא ,טניוו-סגנילירפ ַא

 זיִּב טקרעמַאּב טשינ ,רעדנואוו ַא ,געט עגירעיורט ןיא ןענָאמרעד

 ןעילעצרָאּפ ַאזַא טגָאמרַאפ סע עיצַארג ןוא ןח לפיוו ,,טציא

 "רָאּפ יד ףיא טפַאשקנעּב טימ טקוק ןוא רע טכַארט -- ,עלעזַאוװ

 רעד ןיא ןסָאגעגסױא טגיל ןח-ןעיורפ ליפ -- ,ךעלרוגיפ ענעיילעצ

 ,אלרוגיפ ַאזַא ןופ עיגיל

 טָאה ךעלטנגייא זַא ,ןרָאװעג טסואוַאּב םיא זיא לָאמַאטימ

 טימ ןעמונרַאפ ױזַא ןעוועג זיא רע .טּבעלעג טשינרָאג ךָאד רע

 טַאהעג טשינ טָאה רע זַא ,ערעירַאק ןייז טימ ,טײקטמירַאּב ןייז

 רעדניק ענייז טימ ,ןּבָאה וצ ּביל ּבייוו ןייז ,ךיז רַאפ טייצ ןייק

 ןגייא ןייז זַא ,ןזיועגסיוא טציא םיא ךיז טָאה סע .ןעיירפ וצ ךיז

 טרעקעגמוא ןַא ןופ יוװ ,ןײװסנּפָארט ןענורעגסיוא זיא ןּבעל

 ,ערעירַאק ןייז טימ ןעמונרַאפ ןעועג זיא רע תעשּב ,,.לשעלפ

 ,ץלַא טָאד טגיל טציא ,טײקטמירַאּב ןייז טימ ,טייץסיורג ןייז טימ

 זיא ןּבילּבעגרעּביא ןוא ,ּבױטש ןיא ,סעטַאמש ענעזָאלרַאפ יו

 טגָארט ייז ןופ רעדעי סָאװ ,סנּברַאש יד טָא רָאנ ,טשינרָאג

 טציא ןוא ,שינעגרָאּברַאפ ַא ,שטנואוו ַא ,טנעמיטנעס ַא ךיז טימ

 ערעייז ןופ סױרַאןלַארטש ןוא תודע עמוטש יװ ,ָאד ייז ןעייטש

 יד ןיא ,ןרילָאק ערעייז ןופ שינעפיט רעד ןיא -- ,סעיניל עלעדייא

 - טייקגילעולעה רעגידנגיוּב רעד ןיא ,ןעלכיימש יד ןוא ןשטיינק

 זיא סָאד טָא ןוא .ןטפַאשקנעּב ענעגנַאגרַאפ ןופ טײקמירַאװ יד

 ןופ רעטעלּב עטנקירטרַאפ יװ ןּבילּבעגרעּביא ןזיא סָאװ ,ץלַא

 ,,,םיוּב ןגידרעמוז ַא

 טנַאה ןייז ןיא טולַאה רע יו ,טקרעמַאּב טשינ טָאה רע'

 טימ ךיז טליק ,לרוגיפ ןעײלעצרָאּפ סייוו שירעּבייו רענעדזערד ַא

 .ןרעטש ןטציהעצ ןייז ּבײל םענעײלעצרָאּפ ןופ טײקגיטַאלג רעד

 .רעד טסואוועג טשינ סָאװ ,דָאש ַא, : ייברעד ךיז טכַארט רע ןוא

 ."טציא זיּב ןופ



 25 - עא םולש

 קירוצטלעטש ,ןעקנַאדעג ענייז רַאפ ךיז טמעשרַאפ רע
 וצ ןָא ךיז טּביײה ,טרָא ןייז ףיוא לרוגיפ ענעײלעצרָאּפ סָאד
 טלַאפ גױא ןייז ,טָארַאואףױרַא ּבוטש רעד רעּביא ןעיירד
 ,רעייפ ןופ עטקנעזעגּפָא ,ןטקַא ןופ ריּפַאּפ רעטעלג רָאּפ ַא ףיוא
 .רַאפ ןוא ףיוא ייז טּבױה רע ,ןוויוא ןופ ןלַאפעגסױרַא ייז ןענעז
 .ָאיצולָאװער ןטמירַאּב ןופ ןטקַא ןענעז סָאד ,ייז ןיא ךיז טפיט
 .רַאפ יד ,טכָאקעג טָאה דנַאלסור ץנַאג ןכלעוו טימ ,סעצָארּפ-ןרענ
 ןעגנַאגעגמורַא זיא ,ןטלַאהעג טָאה רע עכלעוו ,עדער-טגנוגידייט
 ,טנַאה-וצ-טנַאה ןופ ,םישדח ןוא םישדח טנעמַאטסעט רעיינ ַא יוװ
 טָאה ,ןעגנוטייצ יד ןיא ןקורדוצּפָא טרעװרַאפ יז טָאה רוזנעצ יד
 רענייא יז ןּבָאה טניירפ ,ןגיױוצעגּפָא ףַארגָאטקעה ַא ףיוא יז ןעמ
 ןטמירַאּב ןײז ךיז טנָאמרעד רע .טקישעגרעּביא ןרעדנַא םעד
 :ןפיל סנעמעלא ףיױוא ןגעלעג לָאמטסנעד יא סָאװ ,קורדסיוא

 ,ןפמעק וצ ןוא ןּבעל וצ טָאװרַאפ לַאעדיא ןַא טננוי רעזנוא טיג,
 ףױא טָאטשנָא ,םוַאיװטנע רעיײז ןוא טנגוי רעייז ןלעוו יז ןוא
 ךופ חּבומ םעד ףױא ןעגנערּב ,עיצולָאװער רעד ןופ הּבזמ םעד
 .ורָאפ רעד ןכלעוו בילוצ ,קורדסיוא םעד רעדָא } ?דנַאלרעטָאּפ
  ןופ ךָאנרעד טָאה ןעמ סָאװ ןוא טלעטשעגּפָא םיא טָאה רַעצ
 סָאװ ,טייהיירפ יד טפושיּכ יז, :(ןּבעגעגרעּביא רעוא וצ רעוא
 ףיא-טנפע .עיצולָאװער רעד ןופ ריט טייז רענעי ףיוא טייטש
 ןייק ןייז טשינ ןלעװ סע ןוא ,טייהיירפ יד ןיײרַא-טזָאל ,ריט יד
 ףיוא רע טּבױה ,לָאמַא יװ ,ןוא ,"ןטָאירטַאּפ רָאנ ,ןרענָאיצולָאװער
 ףיז טעשָאלּפעצ ענירּפושט יד ,ךיוה רעד ןיא רעגניפ ייווצ ענייז
 ןרעטש ןייז ןופ ןצעז ןלַארטש ,רעסַאװ ךעלמָארטש יװ טלַאפעצ ןוא
 .סיוא.סוטסירק ןייז קירוצ םינּפ ןייז טמוקַאּב רעדיוו .,ןגיוא ןּוא
 .רעד ,ןגױצעגנָא טנעה יד ,טכיילגעגסיוא טרעװ ןקור רעד ,ןעז
 ,ןירעּפלַאה ןָאמָאלָאס קירוצ רע טרעוו רעדיוװ ,ךיוה רעד ןיא ןּביוה
 רעד ןופ רעפמעק רעד ,"טייהיירפ רעד ןופ ןָאיּפמעשט, רעד
 עזַארפ ַא טיירג ןיוש זיא רעדיוו .ןוז רעדנעייגפיוא רעגיזנגרָאמ
 ,טרָאװ גידנזיילרעד ַא ,ןּפיל עטנפעעג ענייז ןופ ןשטילגוצּפָארַא ךיז
 ךֹּלַאֹּב רָאנ ,,ּפָא טציא ךיז טוט סָאװ ,סָאד ןקירדסיוא לָאז סָאװ
 ןרעװ ןקַאּב יד ,םינּפ ןייז ףױא ןקלָאװ ַא קירוצ ךיז טיצרַאפ
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 .עטיּב 8 ,ןיירַא רעכעל יד ןיא קירוצ ןעייג ןגיוא יד ,ןלַאפעגנייא

 עטכַאמשרַאפ עטכײלּבעגסױא יד רעּביא ךיז טזייו לכיימש רעד

 סױרַא ךיז טסייר ,עזַארפ רעטלגילפַאּב-סגנונּפָאה רעד טָאטשנָא ,ןּפיל
 :ץכערק רעטכַאמשרַאפ ַא

 ַארַאפ סָאװ ,טסואוועג טָאה רעוו ,טייהיירפ ,טייהיירפ --
 !?טסָאה וד םינּפ

 טימ ךַאמ ַא רע טיג ,םעלַא םעד ףיוא ליפעג-הטרח ַא טימ
 ;טנַאה רעד

 !ץלַא סָאד זיא גילייװגנַאל יו - |

 רעייפ ןיא טקוק ןוא ןוויוא םוצ קירוצ ךיז טצעז רע ןוא

 ןעגנומיטשַאּב-טַאנעס ,ןסקעדָאק ,ןטְקַא יד יװ ,טעז רע ,ןײרַא
 רע .רעטעלּב עצרַאװש עכעלזָאלּב ןיא טלדנַאורַאפ ןרעוו ,ןעקנעז
 ,טציא ןענעז סָאװ ,ןּבַאטשכוּב יד ןועל רָאלק ץנַאג ךָאנ ןָאק
 :ןרָאװעג ץרַאװש ףיוא סייוו ,סייוו ףיוא ץרַאװש טָאטשנָא

 -סעיַאמ ןייז ןופ ןעמָאנ ןיא ,טמיטשַאּב טכירעג עכיוה סָאד,
 .."רעשרעהניײלַא רָאטַארעּפמיא םעד ,סעט

 ןופרעד טרעװ סע ןוא ,ךיז טלַאפעצ סע ןוא ,זָאלּב ןייא
 ,שַא גיּביוטש

 סָאד ,טכער סָאד ,ןדניוושרַאפ ןצעזעג ,ןענערּב ןסקעדָאק
 | ! רעטנוא:טייג טכער

 ןופ ןטנעמַאדנּפ יד סעז רע זַא ,םיא ךיז טכוד סע ןוא
 ,ךיז ןלַאפנעמַאזוצ טלעוו רעד

 ףרַאד ןעמ -- ,ךיז וצ רע טגָאז -- ! רעטנוא-טייג טלעוו יד --
 - טשינ ןעוו .,ךיז טּפַאש סָאװ ,רעיינ רעד ןיא ןּבעל וצ ןכוז
 | ,ןּברַאטש וצ סיוא-טמוק

 .וצרָאפ רעטכייל ליפ םיא ךיז זיא טייקכעלגעמ עטייווצ יד
 .,ריא רַאפ טשינ ךיז טקערש רע ןוא ,ןלעטש

 ןירעּפלַאה טַאקָאװדַא רעד יו ,טקרעמַאּב ,ןיקרימ ,םעדייא ןייז
 רע ,דנַאטשוצ ןשידניק םעד ןיא ןירַא רעמ גָאט ַא סָאװ טלַאפ
 טגיטומ רע ,עיטַאּפַא ןייז ןופ ןקעוואוצסיורַא םיא טריּבורּפ
 טשינ רעמ ליװ טַאקָאװדַא רעד .ןעגנונעפָאה עטוג טימ טיא
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 ךיז טליפ רע עכלעוו ןיא ,ןרָאי עשרעדניק יד ןופ ןעמוקסורַא
 רעדיוװ סָאװ וצ ןוא .טוג םיא זיא טרָאד ,שימייה ןוא םירַאװ
 סע יװ ,טייקגידתירזכַא רעטלַאק ,רעטעקַאנ רעד ןיא ןײגסױרַא
 ?טייקכעלקריוו יד ןתמארעדניא זיא

 ןוש טשרעה גנוניואו רעשנירעפלַאה רעסיורג רעד ןיא
 ןיילַא רע ,שטיװָאקרַאמ ּפיסָא ,רבח סעקנעשימ טרעטשעגמוא טציא
 ןענַאטשעג ןענעז סע ואוו ,ןָאלַאס ןסיורג ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה
 יד ,"סנַאטיװעל, יד ןעגנָאהעג ןענעז סע ןוא ,לּבעמ עטסעּב יד
 טזָאלעג טשינ ךאז ןייק טָאה רע ."סכירער, יד ,"סיקסווָאזָאוװיײא
 ,ןָאלַאס ןופ ןעמענסױרַא

 ףיוא ןגיושעגנָא רע טָאװ -!סרעייא טשינ ןזיא סָאד --
 רעשרעדניק ןייז ןיא טָאה רעטצעל רעד ןעוו ,טַאקָאװדַא םעד
 טריּבורּפעג ,ןלַאפעגנײרַא זיא רע רעכלעוו ןיא ,טייקכעלניילק
 םוצ טגנַאלַאּב ץלַא סָאד - .ץפח םענעי רעדָא םעד ןּפעלשסױרַא

 ! טַאירַאטעלָארּפ

 .עגניירַא שטיװָאקרַאמ ּפיסָא טָאה ןּבוטש ערעדנַא יד ןיא
 ,רעלקעמ-עזרעּב רעטלַא ןַא ,רעטָאפ רעד .החּפשמ ןייז טצעז

 ,רעטומ יד ןוא ,לפוג גידרענייּב טרעיוזעגסיוא ,ןקורט ַא טימ לדיי ַא

 ןּבָאה ייז .םיא ןּבענ טניואוועג ןּבָאה ,עקשטיטלַא עגיטומטוג ַא

 יד ,ךיק רעד וצ טנעָאנ ,רעמיצ:סע עסיורג סָאד ןעמונרַאפ
 עקַאט יז זיא ,ןכָאק וצ ןוא ןקַאּב וצ טַאהעג-ּביל טָאה ענעדיי
 לדגוז ריא רַאפ ןטייוגנָא טימ ןעמונרַאפ ןעוועג געט עצנַאג

 עטוג (עוועג הלודגל:הלוע יױזַא לָאמַאטימ ייז ייּב זיא סָאװ)
 .מייהַא טָאה רע סָאװ ,ןטנַאיװָארּפ ענעדישרַאפ יד ןופ םילכאמ

 ץרא-ךרד סיורג טַאהעג ךָאנ ןּבָאה ,עקשטיטלַא יד ,,ייז ,טכַארּבעג

 ריבג ןגילָאמַא ןרַאפ רעמ ךָאנ ןוא ,טַאקָאװדַא ןטמירַאּב ןרַאפ

 ,ןזײװַאּב ךיז ןגעלפ ןיקרימ רעדָא טַאקָאװדַא רעד ןעוו ,ןיקרימ

 עמעװקַאּב עפיט יד ןופ ןּבױהפיוא ךיז עקשטיטלַא יד ןגעלּפ
 רעטלַא -עד .ןסעזעג ןענעז ייז עכלעוו ףיוא ,ןלוטש-רעטָאּפ
 ןופ ריט רעד ייּב ןענַאטשעג גידנעטש זיא סָאװ ,שטיוװָאקרַאמ
 .רעד - ,לטסנידרַאפ ַא ףיוא נידנטרַאװסיױא ,רָאטנַאק סגיקרימ
 .עג ןיא רענייּב ענייז ןיא סָאװ ,שטיװָאקרַאמ רעטלַא רעניזָאד



 עװקסָאמ י 218

 זיא ,םידיגנ רַאפ .ץרא-ךרד רעגידהענכה ,רעגידהאגק רעד ןגעל
 סםעד ןעזרעד טָאה רע ןעוו ,רענעקָארשרעד ַא ,רעכיילּב ַא ןרָאװעג
 טעשטרָאקעגנייא ךיז טָאה רע ,ןיקרימ ןטלַא םעד רעדָא ,טַאקָאװדַא
 טְלָאװ רע יװ ,למינּפ-תונמחר ַא טימ ,גידכעּבעג טלכיימשעג ןוא
 ,טָאה ענעדיי עטלַא יד ,"גידלוש טשינ ןיּב ךיא , :ןגָאז טלָאװעג
 םעד טשיװעגּפָא ךוטרַאפ ןטימ ,םיּתּבילעּב יד ןופ קילּבנָא םייּב
 קילּבנָא ןשידיגנ ןרַאפ זיא יז ןכלעוו ןופ ,לוטש ןופ ּביוטש
 ייימש גידנטעב- .הליחמ ַא טימ טנָאזעג ןוא ,ןרָאװעג ןּבירטעגּפָארַא
 :סעלסָאיז עגינייצןָא עריא טימ ,עלעכ

 ,סטוג רעיא ןעווענַאש רימ ,ןירעּפלַאה ןידָאּפסָאג --
 *לֹע ענייז קילּב ןגנערטש ַא טימ קירוצ-טסיימש ןוז רעד

 :ץיז רעייז ףיוא ןרעט

 ריא טרעפטנערַאפ סָאװ - ןאיוא ךיז ריא טּביױה סָאװ --||
 .ריא טציז טציא ,ןלוטש עכייוו ףיוא ןסעזעג גונעג ןענעז יז !ךיז

 ! ןירעּפלַאה *ענרעיװָאּפ ענשזַאסַאּפ , ךָאד זיא'ט ,ןּגעל.ּפיסָא --
 יי ,גנערטש ןוז רעד טלעפַאּצ -- !ץיז ,עמַאמ --

 ףױא יו ,ץיז ךיא ףױא רעדינַא קירוצ ךיז יז טצעז
 ןפוא.םושּב סע ןָאק ,ןַאמ ריא ,רעלקעמ רעטלַא רעד .סעקליפש

 עכלעזַא ןופ טרַאװנגעג ןיא ןציז וצ ,ךיז רעּביא ןעגנערּב טשינ
 ,טנַאװ רעד וצ רעכיילּב ַא ךיז רע טקירד ,טייל עבושח

 ריא ןופ םייהעג ןיא ,וליֿפַא טָאה שטיװָאקרַאמ עטלַא יד
 רעלעט ,רדח ןטרעדנוזעגּפָא ןייז ןיא ,טַאקָאװדַא םוצ ןגָארטעג ,ןוז

 טימ .ןגעװ סנוז ריא רַאֿפ טכָאקעג טָאה יז סָאװ ,סטכעקעג טיז
 ,טַאקָאװדַא םוצ ריט רעד ןיא טפַאלקעגנָא ץרַאה גידרעטיצ ַא
 רעלעט םעד םיא טגנַאלרעד עלעכיימש סגנודַאלניײא ןשחבנג ַא טימ
 ;ןײּפש טימ

 ןוז ןיימ רעדייא ,ףיױא סע טסע ,ןירעפלַאה ןידָאּפסָאג --
 | ,טמוק

 "עג יז ,טגידיײלַאּב ךיז טָאה טַאקָאװדַא רעטמירַאּב רעד
 טָאה ךָאד ."ןָאוװ לָאשָאּפ, ַא טימ בוטש ןופ ןפרַאװסױרַא טלָאװ

 קילּב ןגידנגָאז-ליפ ַא ,סטכעקעג טימ רעלעט םעד ןעמונעגוצ רע

 ןטכַארַאפ יא ,ןעקנַאד יא :ענעדיי רעד ףיוא ןפרָאװעג רע טָאה
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 םירעגנוה ןעוועג זיא רע לייוו ,ןסעגעג רע טָאה ךָאד ,טלָאװעג יז

 ןטָאנַאּב פז רעד טימ טָאה טַאקָאװדַא רעד תעשּב ןוא

 | :ןפורעגנָא ענעדיי יד ךיז טָאה ,דרָאּב ןייז
 ,רעכײלג זיא'ס זַא ,ןירעּפלַאה ןידָאּפסָאג ,רימ טּביױלג --|

 ?ךָאד ןסייו רימ .,ריטרַאװק ףיוא ךייא ייּב ָאד ןציז רימ סָאװ
 ,טנירעּפלַאה יד ןעוועג לָאמַא ןענעז סע רע ,סנטסגינייוו םוצ

 ךגָארטעגרעּבירַא טַאקָאודַא רעד טָאה גידנעטש טשינ רָאנ
 ימיוא טייצצ.טייצ ןופ טָאה סע .גיטומטוג ױזַא גנוגידיילַאּב ײז
 ,טּפאכעגפיױא ךיז לָאמנײיא רע טָאה .עירופ א םיא ןיא טכָאקעג
 יָאקרַאמ ּפיסָא ,ןוז רעד ואוו ,רעמיצ-סע ןיא ןיירַא ,רעכיוו ַא יו
 ?תובחרּב ןסעגעג ןוא ןרעטלע ענייז ייּב טסָאגוצ ןעוועג ןיא ,שטיוו
 םעגרעדעל ןפיט ַא ןיא גידנציז ,שיט ןסיורג םייּב םילכאמ עטוג יד
 טנעה ייוצ ענייז ןּבױהעגפיא רע טָאה טרָאד ,לוטש ןשילננע
 רעכעלשטנעממוא ןַא טימ ןעיירש וצ ןּביױהעגנָא ןוא ןטסיופ ןיא

 :עמיטש
 ןיא !דנַאלסור ןופ טכַאמעג ריא טָאה סָאװ ,סעצעילדָאּפ --

 !עלַא ריא ,סעצעילדָאּפ ,טלדנַאװרַאפ סע לזייה ַא

 ןייז .ןרעטיצ ֹוצ ןּבױהעגנָא טָאה שטיװָאקרַאמ רעטלַא רעד
 ַײױװ ,טלסיירטעג ךיז טָאװ לרעּפרעק-רעלקעמ ןיילק טרַאדעגסיֹוא

 ךיז טָאה ענעדיי עטלַא יד ,טסּברַאה ןיא טַאלּב רעטצעל רעד -
 .טזָאלעגרעּביא ,לקניוו ַא ןיא ןטלַאהַאּב ךיז ,טעשטרָאקעגניײא
 ןָארשרעד ךיז ןּבָאה ייז ,שיט ןפיוא רעלעט םענעגױזעגנָא םעד
 עָארג עגידנעייטש יד רַאפ ,טַאקָאװדַא ןופ קילּבנָא ןזיולּב ןראפ
 / .םיא ןופ טצעזעג ןּבָאה סָאװ ,ןגיוא עדליוו יד רַאפ ,רָאה

 טָאה - !ןּבױהעגפױא ךיז ריא טָאה סָאװ !טציז !טציז -
 יװ ןוא .ןרעטלע ענייז ףיוא עמיטש ןייז טימ טרענודעג ןוז רעד
 .שיט םוצ ןרַאשקירוצ ךיז טוואורּפעג ייז ןּבָאה תויח ענעגָאלשרעד

 ןוָאלרַאפ וצ ףיוא ךייא רעדָאפ ךיא ,ןירעּפלַאה רעגריב --
 ,טכַאמ עשיטעיוװָאס יד טגידיילַאּב ריא .טונימ יד רעמיצ סָאד

 .עדנַאב-רעּבױר ַא !ריא טנעז םינלזג ?ריא טנעז טכַאמ ַא --
 ןײז ףױא רע טזייװ -!ַאנ ,ַאנ ,טעדרָאמרעד ,טעגרה ,טסיש
 ,טסורּב
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 .טנַארַאפ וצ ןעיצ ךייא לעוו ךיא ,ןירעּפלַאה רעגריג --
 ,טגָאזעג טציא טָאה ריא סָאװ ,רעטרעוו יד רַאפ טײקכעלטרָאװ
 ,לַאנוּבירט ןרענָאיצולָאװער ןרַאפ ןלעטש ךייא ?עוװ ךיא

 .םיבנג ,ןטידנַאּב ,טלעטש !לטנעװו םוצ טלעטש !טלעטש --
 ,ןלוטש עניימ !סניימ ,סניימ זיא סָאד !שיט ןיימ ןופ קעװַא
 ךיז טפרַאװ טַאקָאװדַא רעד ןוא - !לפעל עניימ ,רעלעט ענייפ
 | ,רעלעט יד ןעמענוצ שיט ןפיוא

 .עלָארּפ םוצ טגנַאלַאּב סָאד ,סרעייא טשינ זיא סָאד -
 ;ךַאז ןייא ןייק ןרירנָא טשינ טלָאז ריא ,ךייא ןרָאװ ךיא .טַאירַאט |

 .רַאפרעד ךעלטרָאװטנַארַאפ ןייז טעװ ריא ,ןירעּפלַאה רעגריּב
 .טסיג ןוא טַאקָאװדַא רעד סיוא-טיירש -- ! סניימ ,סגיימ --

 טּפַאכ ,שיט ןופ ךוט-שיט סָאד טסייר ,סטכעקעג סָאד סא
 .טפיול ןוא טסורּב ןייז וצ יי טקירד ,רעסעמ ,לּפָאג ,רעלעט ַא
 ,ןײרַא-ּבוטש ןייז ןיא קירוצ

 ןיא ,שטיװָאקרַאמ ּפיסָא רבח רעד טָאה טנוװָא ןּבלעזמעד
 ןופ ריט רעד ןָא טּפַאלקעגנָא ,ןטסידרַאװג עטיור ןופ גנוטיײלגַאּב
  טָאה ,טרעפטנעעג ךָאנ םיא טָאה ןעמ רעדייא .רַאודוּב סמַאדַאמ
 .טכַאמעג געוו ןעיירפ ַא לוויטש ןטימ ךיז רע

 ײז טָאה - !םירבח ;ריא טגיאורמואַאּב סָאװ ?זיא סָאװ --
 סָאװ ,,ןיקרימ רעטלַא רעדנּביילב-גיאור גידנעטש רעד טגערפעג
 ,םייהרעדניא ןענופעג ךיז טָאה

 סָאװ ,רעוועג סָאד ןּבעגוצסױרַא ףיוא ךייא ןרעדָאפ רימ --
 יָאוער רעד ןופ םיאנוש יד רַאפ ךיז ייּב טקעטשרַאפ טָאה ריא
 .רַאמ רעגנוי רעד סָאה -!טעּפשוהצ ןייז טעװ ךָאנרעד ! עיצול
 .רעטנרָאצרעד ַא ןוא רעכיילּב ַא טגָאזעג שטיװוָאק

 --,ןיקרימ רעטלַא רעד גיטומטוג ךיז טרעדנואוו -- ? רעוועג --
 יו ,טיל עטלַא ייוצ עכלעזַא וצ ,רעועג זנוא וצ טמוק יװ

 | ?ןענעז רימ
 ,ןגידיילַאּב וצ טכַאמ עשיטעיוָאס יד .גונעג טלַא טשינ --
 ןטרעטיּברַאפ ַא טימ ןוט-וצ טָאה ריא ,דבח ,ָא ? ןגידיילַאב --

 ןיקרימ רעטלַא רעד ליוו --!טשינ ןעד טייטשרַאפ ריא ,שטנעמ

 ,טלעגניילק וצ סָאד ןכַאמ
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 רעד ףיוא סָאװ ,סָאד ,ןעייטשרַאפ רימ ,ןעייטשרַאפ רימ --

 יד רימ ןפרַאדַאּב ,םירבח ,סלַאפנדעי ,גנוצ רעד ףיוא זיא ,גגול

 זַא ,ןייז וצ דשוח טנורג גונעג ןּבָאה רימ ,ןכוזכרוד טוג ּבוטש

 -- ,ןרענָאיצולָאװער-רטנָאק ןֹופ טסענ ַא ןיא ךיז ןעניפעג רימ

 . ןָאבייה רימ -- ,ןטַאדלָאס:םירבח יד וצ שטיװָאקרַאמ ךיז טעדנעוו

 .ףיורעד טַאדנַאמ רעזנוא ריא ריא טָאה ָאד

 ןרעטשינ ַא ןוא ןרעטשומ ַא ,שינעכוזכרוד ַא ןָא ךיז טּבייה סע

 ןופ ןריט יד טנפעעג טָאה ןעמ .ןעלקניוו עטסנגרָאּברַאפ יד ןיא

 ןפרָאװעגסױרַא ,ןדָאמָאק יד ןופ ןכַאפ יד טקורעגסױרַא ,קנעש יד

 יניא סרעטכָאט רעד ןוא סּביווװ םעד ןייש רענעפָא רעד רַאּפ

 סענװָאליַאכימ עגלָא ,ץכעוטנָא ןלייט .,.,שעוו רעקיטש עטסמיט

 טנעה יד טימ ןוא ,טכיל ןופ ןייש םייּב טקוקַאּב רעדמעה:טכַאנ

 ..ןגיוא יד טימ ןעקנואועגכרוד ךיז טָאה ןעמ ,טרעטשומעגכרוד

 ןדיימוצסיוא טכוזענ ,ייּברעד ןענַאטשעג ןענעז םעדייא ןוא רעווש

 יד ןופ טנַאװעגטעּב סָאד ןפרָאװעגסױרַא טָאה ןעמ ,ןקילּב יד

 טעוועלַאשזעג טשינ ייּברעד ,ןצַארטַאמ יד .ןּביוהעגפיוא ,ןטעּב

 ...טײקכעלמעװקַאּב ןוא טייקכייוו רעייז ןגעוו ןעגנוקרעמַאּב ןייק

 ךיז ןּבָאה ייּברעד .ןענופעג טשינ ןעמ טָאה רעװעג ןייק

 ךעלרוגיפ ענעײלעצרָאּפ רועיש ַא ןָא ףיוא ןסיוטשעגנָא םירבח יד

 עשיסור ןוא ,ךעלצעט-עּפַאק ענעדזערד עסייוו ףיוא ,סעזַאװ ןוא

 יסיוא טָאה סע .ןעוועג ייז ןענעז ליפ ױזַא .ךעלעשטנעמ עטלָאמַאּב

 רעד .ךעלעקלַאיל טימ טלעטשעגנָא ,ּבוטש-רעדניק ַא יװ ,ןעזעג

 ןיא ,לרוגיפעיורפ עסייוו סָאד ןעמונעג טָאה שטיװָאקרַאמ רבח

 א ,טקוקרַאפ יװַא רעירפ ךיז טָאה טַאקָאװדַא רעד ןכלעוו

 : ןטַאדלָאס יד ןזיוועג

 .רַאפ ךיז טָאה עיזַאושזרוּב יד סָאװ טימ ,םירבח ,טעז -

 .ןרירפעג ןוא טרעגנוהעג ןּבָאה רימ תעשּב ,טליּפש

 ,לרוגיפ-ןעיורפ עטעקַאנ סָאד טקוקַאּב ןּבָאה ןטַאדלָאס יד

 רבה רעד .טרָאװ קרַאטש טייווצ ַא :ןוא סנייא ןלַאפ .טזָאלעג

 רעד ןיא ץעז ַא ןוא לרוניפ סָאד ןעמונעג טָאה שטיװָאקרַעמ

 ,ןבעגעג דרע

 יד ןענעז ןרעדנַא ןכָאג סנייא :לַאנגיס צ ןעוועג זיא סָאד
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 לריט םענרעזייא ןיא טליצעג ,ןגיולפעג ךעלעקלַאיל ענעיילעצרָאפ:

 ,ןרעדנַא ןכָאנ זיוורעס-עּפַאק םענעדזערד ןייא . ,ןוויוא-ךלַאק ןופ
 ןָא טקַאנקעג ןּבָאה סע .ןטייוצ ןכָאנ רעלעט רעניוו ןטלַא ןייא
 יד טָא ,סנַאיַאפ רעשיסור רעד ,סעזַאװ עשירוועס יד טנַאװ רעד
 ױזַא טונימ ַא רַאפ טשרע ןּבָאה סָאװ ,ךעלּביײװ ,ןעלעשטנעמ עלַא

 טציא ןענעז ,ּבײל ןעײלעצרָאּפ רעיײז טימ טריטעקָאק גידוועגח
 ןּברַאש רעייז טימ טצירּפשַאּב ןוא ,פעק ןָא ,טנעה ןָא ןגעלעג
 2 ,ליד ןצנַאג םעד ?טולג,

 ,רעכיײלּב רעד טָאה - ?ייז ןעוט סָאוװ ?ייז ןעוט סָאװ --

 ןוא ןצכערק עקנַארק טימ טצכערקעג טָאקָאװדַא רעטעדליוורַאפ
 .ןקילּב עגערָאװעג-עגושמ טימ טקוקעג
 טגָאזעג ןוא טכַאלעגסױא ךיז טָאה ןיקרימ רעטלַא רעד :

 / :רעוװש ןייז וצ לכיימש ןגיאור ,ןגיטומטוג ַא טימ
 ָאד !ןייגסיוא סעקלַאיל ענעײלעצרַאּפ וצ לָאז סע ןעוו --

 ,שטיװָאּפיסָא ןָאמָאלָאס ,דנַאלסור ןגעוו ךיז טלדנַאה
 ןּבעל ןיימ ןיא סָאד -?ןָא דנַאלסּור ךימ טייג סָאװ --

 ,ךיז רַאפ טצכערקעג  טַאקָאװדַא רעד טָאה - ,ןכערּבעצ ייז סָאװ
 | | ,טנעה יד טימ ןגיוא יד טלעטשרעפ}

 ךעלעקלַאיל יד !ןעושזרוּב ןענעז סָאד ,םירבח ,ריא טעז -

 טָאה -- !טכערּב !םירבח ,טכערּב ,דנַאלסור יו ,ןָא רעמ םיא ןעייג
 ,טומ ןּבעגעגוצ ןטמרעגנוי רעד ;

 ןיקרימ רעטלַא רעד טָאה -!טכערּב !םירבח = ,טכערב - = |
 צ ךיױא ןוא עלעקלַאיל ַא ןײלַא ןעמונעג ,טלכיימשעגוצ גיטומ}
 | - - ...ןפרָאװעג

 ןּבָאה ,ןטסידרַאװג עטיור יד ,שטיװָאקרַאמ ּפיסָא רכח רעד
 ןוא ןיקרימ ןטלַא םעד טרעדנואוורַאפ ןוא טניוטשרעד טקוקעגנָא
 ךיז ןטלַאה ןייז טָאה סלַאפנױעי ,,ןסייּבנײא טנָאקעג טשינ םיא
 .ףצרַאפ יד ןכערּבעצ וצ רעטייו קשח םעד ייז ייּב ןעמונעגּפָא
 .גגוטכינרַאפ יד טלעטשענּפָא ןּכָאה ייז ןוא ,ךעלרוגיפ עגעייל'

0 
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 3 לטיּפַאק

 לדרעפ ןפיוא רעדיוו זיא ץעידָאלָאמ עקשימ
 רעטלַא ןַא יו ןטלַאהעג ךיז טָאה ןיקרימ רעטלַא רעד = |

 ןּבָאה סָאװ ,סעכורעװַאז עלַא טלעטשעגנגעג ךיז טָאה ,ּבמעד
 ,טרעקרַאפ .ךיז ןבעגעג-לקַאװ ןייק טשינ ןוא ,םיא ףיוא ןזָאלּבעג -

 טנפעעגפיוא ךיז ןּבָאה ,גנוטכינרַאפ ןוא רַאפעג ןופ טייצ רעד ןיא
 .סנּבעל ןוא עיגרענע ןופ ןרַאואװרעזער ענעטלַאהַאּב םיא ייּב
 ףיוא ןּבילקעגנָא ואו-ץעגרע טָאה םוינַאנרָא ןייז סָאװ ,טּפַארק
 ענעגרָאּברַאפ ןיא ןָא-טּביילק םזינַאגרָא רעדעי ,טייצ רעטכעלש ַא
 ןופ טייצ ַא ףיוא עיגרענע-סנּבעל ןוא טייקגיאעפ-סנּבעל ןועמַאק
 שיּפיט ןעוועג סע זיא .,רעּבָא ,ןיקרימ ןטלַא םייּב .שינעפרעדַאּב
 ףליהוצ ןעמוקעג םיא ןענעז סע .,רעגייטש-סנּבעל ןצנַאג ןייז רַאפ
 םיא ייּב ןּבָאה ייז ,שינעטנעק-שטנעמ ןוא המכח ,גנורַאֿפרעד
 ןיא טריפעגפיוא ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ ,טקַאט םעד ןפַאשעג
 ענַאל רעדעי ןיא ןענופעג דלַאּב ךיז טָאה רע ,עיצַאוטיס רעדעי

 / ,ריא וצ ךיז ןסַאּפוצוצ טימעג ךיז ןוא
 .טפעשעג ןייז וצ עּביִל ןייז ןּבעגעג םיא טָאה טפַארק יד
 סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא יד טכַארטַאּב טָאה ןיקרימ רעטלַא רעד

 ןענַאּב עשיסור ענעֿפרָאװרַאפ יד ןגרָאזַאּב וצ ןפַאשעג טָאה רע
 ןטסכעה ןרַאפ רָאנ ,טפעשעג ַא רַאפ זױלּב טשינ ,ןלעװש טימ
 ,ךיז ןופ ןטלַאהעג טָאה רע .ןּבעל ןייז ןופ ליצ ןוא לַאעדיא
 ,תוחוּכ-סנּבעל ענייז טסואוועג טָאה רע .ןיקרימ רעטלַא רעד

 זיא רע ןוא ,טנַאה עקוַאטש ןייז ,ןטייקגיאעפ-ריזינַאגרָא ענייז
 טָאה סָאד לייוו ,רַאמרעד רָאנ טשינ ,םעד טימ ןעוועג ץלַאטש
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 ןטייקגיאעפ ענייז ןופ טכורפ יד .טכַאמ ןוא טלעג ןּבעגעג םיא
 רקיע רעד .עגיגנַאר-טייווצ ןוא עגילעפוצ רַאפ טכַארטַאּב רע טָאה
 ױוַא .עכלעזַא טלַא ןיילַא עיצַאזינַאגרָא יד ןעוועג םיא ייּב זיא

 רעכלעוו טימ ,טסנוק ןייז ןופ תויח סָאד -- רעטסיימ םעד ייּב יו

 ,טנַאה ןייז ןיא טענק רע סָאװ ,לַאירעטַאמ טָאד טּבעלַאּב רע

 .ןטפעשעג ענייז ןעוועג ןיקרימ ןטלַא םייּב ןעגעז ױזַא
 רע ןוא ,טעדנירגעג טָאה רעטָאפ ןייז סָאװ ,עמריפ יד |

 ,ןטייקגיאעפ ענייז ןעקנָאשעגקעװַא ריא ,ןעמונעגרעּביא יז טָאה
 רעד ףיוא טכַארּבעג יז טָאה רע זיּב ,ןּבעל ץנַאג ןייז ,עּביל ןייז
 ןופ הרדשה-טוח רעד סלַא ,טציא טייטש יז רעכלעוו ףיוא ,הגרדמ

 ,עיצַאזינַאגרָא יד ,ןּביילּב זומ יז - ,ןענַאּבנזיא עשידנעלסור יד
 ,ןעלטימ ײלרעלַא ךרוד ןבעל ןיא ןפורעגסיװַא טָאה רע סָאװ
 ףרוד ,ןענַאגרָא עטסכעה יד רַאֹּבַאכ טימ ןפיוקרעטנוא ךרוד

 רעד ןוא ,דנַאל ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ עטסניטכעמ יד טימ ןיוּכיש
 ,ןעגנולכיורטש עלַא גידנטערטרעּביא ,יז טלקיװטנַא ןוא ,יז ןטלַאה

 -עגּפָא ,טײקנסקַאװרעד-טשינ ,טייקגיסעלכַאנ עשיסור יד סָאװ

 ;געװ ןיא טגיילעג םיא ןּבָאה תועשר עגידתורּכיש ןוא טיײקנזָאל

 יד ךרוד ןלַאפעצ ןופ טיהעגּפָא טָאה רע סָאװ ,עיצַאזינַאורָא יד

 ײלרעלּכ ךרוד ,עיצקאער רעשיסור רעד ןופ ןרָאי עגירעיורט

 ןומ עיצַאזינַאגרָא עגיזָאדיד -- ,ןעלטימ עכעלרע-טשינ ןוא עכעלרע

 -- גיטיונ ןעוו ןוא ,ןרעוו טיהענּפָא זומ ,ןרעװ ןטלַאהרעד רעטייוו

 .טגעה יד ןיא ןַאגרָא רעגיאעפ-סנבעל סלַא ןרעוו ןּבעגעגרעּביא

 םיא ויא טפעשעג ןייז ,קרעװ-סנּבעל ןייז ,טכַאמ רעיינ רעד ןופ

 ,םענעגייא ןייז ןופ רָאנ טשינ ,ןעגנַאגעגנָא רעפיט ןוא רערעייט
 ,עילימַאפ רעיינ ןייז ןופ לרוג םעד ןופ רָאנ ,לרוג ןכעלנעזרעּפ

 ןרָאי ערעטלע ענייז ןיא טעּפש ױזַא ןפַאשַאּב טָאה רע סָאװ
 וצ גנידצלַא גיאעפ ןעװעג רע זיא ,עמריפ רעד רַאפ ,ריא רַאּפ

 .קרעוו-טסנוק ןייז רַאפ רעטסיימ רעסיורג ַא יו ױזַא ,ןרעפּפָא

 ײז ךךָאנ ,דַארגָארטעּפ ןייק ןעמוקקירוצ םייּב דלַאּב
 .טימ עגייז עלַא ןעמונעגפיונוצ רע טָאה ,ןשינעעשעג רעוװקסָאמ
 ןרָאװעג-טלַא ןענעז סָאװ ,ןרעינישזניא יד ןפורעגפיונוצ : רעפלעה

 ןופ רעדילנטימ יד ,ןרָאטקעריד יד ,עמריפ רעד ןופ טסניד ןיא
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 עריא טנעה יד ןיא ןטלַאהעג ןּבָאה עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא רעד
 .ַאטרַאּפעד ערעייז ךרוד סעיניל-ןַאּב יד ןדנוּברַאפ ןוא ןעגנולײטּפָא
 ,עטסגניי יד וליפַא ,עטלעטשעגנָא עלַא ךיוא ןפורעגפיונוצ ,ןטנעמ
 :טנָאזעג סעדנגלָאפ ייז וצ טָאה ןוא

 עיינ יד סָאװ ,לרוג םעד טשינ סייוו ךיא ,ןרעה עניימ --
 ףיא .זתא רַאפ ןוא עמריפ רעזנוא רָאֹפ ןעמיטשַאּב טעװ טכַאמ
 .ןדנעטשמוא עלַא רעטנוא ,ןּבעל זומ דנַאלסור זַא :סנייא רָאנ סייוו
 ןֶָא .רעּפרעק ןשידנעלסור ןופ רעדָא ןַא זיא עיצַאזינַאגרָא רעזנוא
 רַאּפ עטסכענ יד ןיא ןכערּכנעמאװצ ןענַאּבנזיא יד ןוומ ריא
 ,ץיצַאזינַאגרָא רעזנוא ,ןטלַאהרעד יז רימ ןזומ רַאפרעד ,ןכָאװ
 ,ןגידעבעל סלַא ןּבעגרעּביא יז ןוא ,ןדנעטשמוא עלַא רעטנוא

 .רעּבָאװטכַאמ עיינ יד ןופ טנעה יד ןיא ןַאגרָא ןגיאעפ-סטעּברַא
 לֵאו רענייא-רעדעי זַא ,רָאפ ךיא גיײל ,ןרעה עניימ ,רעּבירעד
 ,ןעמיטשַאּב סעװ טכַאמ עיינ יד זיּב ,ןטסָאּפ ןייז ףיוא ןייטש
 זַא ,טגייצרעּביא ןיִּב ךיא ןוא .ןעשעג זנוא טימ לָאז סע סָאװ
 ןייז זנוא ןלעװ ,רעשרעה עיינ יד .ךױא ןוא ,דנַאלסור ץנַאג
 ןגיטכיוו םעד טיהעגּפָא ןבָאה רימ סָאװ ,רַאפרעד רַאּבקנַאד
 ,עמריפ רעזנוא זיא סע יװ ,ןענַאּבנזיא עשיסור יד ןופ ןַאגרָא

 ,טייצ רעגירעיורט רעד ןיא ךיז ןלַאפעצ ןופ
 עטלעטשעגנָא ןוא ןרָאטקעריד ,רעפלעהטימ עטסרעמ יד

 ,ףעש רעייז ןופ טניירפ עגירעיגנַאל ןעוועג ןענעז עמריפ רעד ןופ
 "םירַאװ ןוא טלַאק , טכַאמעגכרוד ןעמַאװצ ןּבָאה ייז ןכלעוו טימ
 ,טקירדעג טנעה יד םוטש םיא ןּבָאה ייז ,ןרָאא עלַא יד ךרוד
 ,טגגַאלרַאפ ןּבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעװעג ןיש רעּבָא ןענעז סע
 ןריטַאּבַאס טשינ לָאז רע ,ףעש ןפיוא גױא ןַא ןטלַאה ו= ידּכ
 .םיוא ןַא ןרעוו טצעזענניירַא דלַאּב לָאז סע זַא ,טכַאמ עיינ יד
 ,ףיז ןשיװצ ןּבײלקסױא ןלעװ עטלעטשעגנָא יד סָאװ ,טַאר-רעעז
 | / .ענַאל יד טסואווַאּב רעיונעג ןרעוו טעװ סע זיּב

 רעד .ןדנעװּפָא סָאד טריּבורּפעג ןּבָאה ןרעינישזניא יד
 :עיסוקסיד רעד וצ דנע ןַא טכַאמעג ןיילַא טָאה ןיקרימ רעטלַא

 יב ,ןעמרָאפ עלַא רעטנוא ןעניד וצ טיירג ןיִּב ןיא --
 זומ עיצַאינַאגרָא יד - ,זנוא ןָא רעדָא ,זנוא טימ ,ם'1וא עלַא
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 ףיוא טיירג ןיּב ךיא ,טגָאז ריא יװ ױזַא טוט .ןרעװ ןטלַאהרעד
 | ,גנידצלַא =

 לד ןופ וליפַא עיטַאּפמיס יד םיא רַאפ ןענואוועג טָאה סָאד
 יד ןזָאלוצרעּביא ,ןּבילּבעג זיא סע ןוא ,ערעגניי יד ןופ ,עייג
 טשינ טעװ סע זיּב ,טציא זיּב יו ,רעצעלּפ ערעייז ףיוא עטמַאצּב
 וצ ענונּב טכַאמ רעינ רעד ןופ סולשַאּב רעד טנַאקַאּב ןרעוו
 | ,לרוג ןגידרעטייוו רעייז

 ןוא ערעטיּב ןיקרימ ןטלַא ןרַאפ ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה סע
 ךיז טָאה סָאװ ,גנוטלַאװרַאפ-ַאּב רעינ רעד ןיא .געט ערעווש
 ,עטלַא יד .סָאַאכַא טשרעהעג טָאה ,ןריזינַאגרָא ןיא ןטלַאהעג
 טריטָאקיָאּב ןּבָאה ,ןפָאלעגרעדנַאנַאפ ךיז ןענעז עטמַאַאּב ענערַאפרעד
 ןלעטש עכעלטרָאװטנַארַאּפ עטסגיטכיו יד ףױא .טכַאמ עיינ יד
 רעדעי ןָא ,םירוחּב עגידנסיוומוא ןרָאװעג טצעזעגקעװַא ןַאד ןענעז
 רעד טימ ןטעּברַאוצטימ טייקטיירג רעייז רָאנ סָאװ ,שינעטנעק-ךַאפ
 .ײד ,ןטייקכעלגעמ עלַא טנפעעגפיוא ייז רַאפ טָאה טכַאמ רעיינ
 ןלַאפרעדנַאנַאפ םייּב ןטלַאהעג טָאה גנוטלַאװרַאפ-ןַאּב עצנַאג
 עטלַא יד וצ ,ךיז טוט סע סָאװ ,טסואוועג טשינ טָאה רענייק
 יורטוצ ןייק ןעמ טָאה ,ןּבילּבעגרעּביא ָאי ןענעז סָאװ ,עטמַאַאּב
 ,ןוטּפָא ןקור ןרעטניה סעּפע ןליוו ייז זַא ,טניימעג ,טַאהעג טשינ
 וצ סָאװ ,טסואוועג טשינ ןּבָאה עיינ יד ,טכרָאהעג טשינ ייז ןוא
 ,ןוט

 .ימָאק ןַאֹּב ןיא ןזיװַאּב ךיז טָאה ןיקרימ רעטלַא רעד זַא
 רעד טימ ןטעּברַאוצטימ טייקטיירג ןייז טקירדעגסיוא ןוא טַאירַאס
 .טכַאדרַאפ טימ טקוקעג םיא ףיוא דלַאּב ןעמ טָאה ,טכַאמ .רעיינ
 ,רע .םעד רעטניה טקעטש סע סָאװ ,ןקעמשרעד טלָאװעג טָאה ןעמ
 טָאה סָאװ ,םישזער ןשירַאצ ןטלַא ןופ רעפלעהטימ רעד ,ןיקרימ
 עטסרענָאיצקַאער יד ןיא ץַאלּפ ןייז ףיוא ןטלַאהרעד טנָאקעג ךיז
 *עג טשינ טייקשידיי ןייז וליפַא ,סעקינהאמ-ץרַאװש טימ ,ןטייצ
 טימ רעטכָאקעגסױא ןַא ןעועג זיא סָאװ ,רע ;} ןרעדנע טפרַאד
 ןטַארקָארויּב עטסרענָאיצקַאער עטסרעטסניפ יד ןוא ,ןטשריפ-סיורג
 טייקטיירג ןייז סיוא.טקירד רע -- ,טניירפ ענייז ןעוועג ןענעז
 ,עטנַאקַאּב ענייז עלַא !טכַאמ רעשיטעיװָאס רעד טימ ןטעּברַאוצטימ
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 ןוא ןריטָאקיִאּב עלַא ייז ,םירחוס עסיורג ןוא ןריקנַאּב ,טניײרפ
 .ףטלַאהרעד לו, "סקופ רעגולק ,רעטלַא, רעד ןוא ,ןריטָאּבַאס
 יז ןבעגרעּביא ןוא ,ןפַאשעג טָאה רע סָאװ ,עיצַאינַאגרָא יד
 סעּפע סָאד טקעמש יצ .טכַאמ רעשיטעיווָאס רעיינ רעד עצנַאג ַא
 טימ ,תוחוּכ "עסייוו, יד טימ שינעדנעטשרַאפ רעמייחעג ַא טימ טשינ)

 יז רַאפ !ןקַאזָאק יד ןריזינַאגרָא סָאװ ,ןלַארענעג עשירַאצ יז
 ידּכ ,ןענַאּב יד ןופ טײקצנַאג יד ןטלַאװ רשפא סָאד רע ליװ
 .טּפיוה רעד ןיא ןקַאזָאק יד ןסרַאװרעּבירַא ןענָאק וצ רעטכייל
 | - - ,טָאטש

 ןטלַא םעד ךָאנ ןרינָאיּפש ַא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה סע
 .שינכרוד ַא ,רָאטנַאק ןייז ןיא סעיזיווער עגידננילצולּפ ,ןעניקרימ
 ןּכַאמ טשינרָאג ןעמ ןָאק לייוורעד ,ןריּפַאּפ ענייז עלַא ןופ ןרעט
 ןעמיטשַאּב סעפע טעװ ןעמ זיּב ,ןטלַאה םיא זומ ןעמ ,םיא טימ
 טשינ טָאה ,ןייא גנידצלַא ףיוא טייג "סקופ רערטיכ, רעד  ןוא
 ןכלעוו ּבילוצ ,רַאטימָאק ַא רעטנוא ןטעּברַא וצ ,וליפַא םעד ןגעג
 ,טייקגיטעט רעייז רעטייוו ןריפ וצ טגָאזענּפָא ךיז ןּבָאה ןעקנַאּב יד

 הרוצ טוָאלעג ןוא טעװענַאשעג םיא ןעמ טָאה לייוורעד
 טקירדעגסיוא טָאה רע יו םעדכָאנ ,"בנג, םעד טפרַאדעג טָאה ןעמ
 םיא ןעמ טָאה ,רַאסימָאק ַא רעטנוא ןטעּברַא וצ טייקטיירג ןייז
 טַאהעג טשינ טושּפ טָאה ןעמ .טצעזעגניירַא טשינ רַאסימָאק ןייק וליפַא
 קסע ןצנַאג םעד ,גיפיולרָאפ ,טזָאלעגרעּביא ןוא םיא רַאפ טייצ ןייק
 ָארויּב ןייז ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,טיילעגנוי רָאּפ יד וצ
 יד וצ טנעָאנ רעיײז ןענַאטשעג ,סיא-טעז ,ןענעז עכלעװ ןוא
 ײּב ןעמ טָאה ןרעינישזניא ענערַאפרעד ,עטסטלע יד ."ןרעפס,
 .רעפלעהטימ עטנעָאנ רַאפ ןלעגעג םיא טָאה'מ ,ןעמונעגוצ םיא
 | ,ױרטוצ טַאהעג טָאה ןעמ עכלעוו וצ ,ןשטנעמ עגנוי

 .,רעגירעיורט לָאמַא סָאװ ןרָאװעג זיא טפעשעג ןיא עגַאל יד
 .טפיוה רעד .ןטייקגירעווש יד ןסקָאװעג ןענעז העש רעדעי טימ
 טנָאקעג טשינ ,ןרָאװעג ןטינשענּפָא דלַאּב זיא ץליהעג ןופ לַאווק
 .ןדַאלקס יד טימ ,סָאּפעד עטיױו יד טימ רעקרַאפ ַא ןבָאה רעמ
 .טָאה סע .ןרָאװעג ןטינשעגּפָא ןענעז תונידמ עצנַאג ,ןרָאטנַאק ןוא
 .ןטייקגירעווש ןענַאטשטנַא ןענעז סע .עטסגיטיונ סָאד טלעפעגסיוא
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 ןעמ סָאװ ,טסעטָארּפ סיוא ,ןעקנַאּב יד .,ןעגנולָאצסױא-טלעג טי |

 ןריט ערעייז ןסָאלשעג ןּבָאה ,ןרַאסימָאק ןיײרַא ייז ייּב טצעז

 גנידצלַא ןיקרימ רעטלַא רעד טָאה ,טזָאלעג ךיז טָאה סע טיײוו- יװ

 סעװ סע ויּב ,טייצ עדליװ ,עשיטָאַאכ יד ןטלַאהוצרעּביא ןוטעג

 עצנַאג ןייז טלקיװטנַא טָאה רע ,גנונדרָא לסיּבַא ןרעװ ןפַאשעג

 עשירָאטַאזינַאגרָא ,עלטיגעג עגייז גנַאג ןיא טזָאלעג ,טפַארק-טטעּברַא

 ןכױא טקנופ ןייא ןופ ןפרָאװעגרעּבירַא טָאה רע ,ןטייקגיאעפ

 ,רֹעֹּבָא ,םיא טָאה ןעמ ,ןלַאירעטַאמ ןופ ןסולפרעּביא יד ןרעדנַא

 רענילק רעדעי ײּב טנעה יד ןדנוּבעג ,סקָא ןדליוו ַא יו ,ןיוש

 ,טצעועגנײרַא םיא טָקה ןעמ סָאװ ,רעפלעהטימ עיינ יד ,גנוגעוװַאב

 טכרַאדעג טָאה רע ,גייטש ַא ןיא לגיופ ַא יו ,טכַאמרַאפ םיא ןּבָאה

 ןגעװ רעפלעהטימ ענייז ןגייצוצרעּביא תוחוּכ ןוא עיגרענע רעמ

 טייקגיטעט רעד ףיוא יו ,רענעלפ ענייז ןופ טייקכעלצונ רעד

 רע סָאװ ,גנידצלַא ןגעג טלעטשעג שיגרענע ךיז ןּבָאה ייז ,ןיילַא
 ,רַאפרעד רָאנ ,(ןיימ םענעטלַאהַאּב ַא םעד ןיא ןעזעג) טנַאלּפעג טָאה
 ,טגיילעגרָאפ סָאד טָאה "סקופ רעטלַא, רעד לייוו

 יעגרעּביא טָאה רע .ןגָארטעגרעּביא ץלַא טָאה רע רעּבָא
 1 ןעגנוקרעמַאּב עשיטָאּפש יד ,ןעלביימש עגיאיורטוצמוא יד ןגָארט
 ןענעז סָאװ ,ןעגנוגידיילַאּב עגידצגש-שילנניי ,עגיניזטכייל יד וליפַא

 יּבַא ,ןגָארטעגרעּביא רע טָאה גנידצלַא ,סערדַא ןייז ףיוא ןלַאּפעג
 ןדליוו ,ןשימרוטש םעד ךרוד עיצַאזינַאגרָא יד ןריפוצרעּבירַא רָאנ

 יד .טעּברֵא רעד ןופ טסַאל רעד רעטנוא ןלַאפעג זיא רע ךייט
 לָאמַא סָאװ ןרָאװעג ןענעז ןגיוא יד םורַא ךעלעּברָאט-ןרערט
 ןופ עּברָאט יד .יײז ןיא ןלַאפעגנירַא ןענעז ןגיוא יד ,רעזיול

 לָאמַא סָאװ ןרָעװעג זיא ,ןציּפש-דרָאּב עסייוו ענייז רעטנוא ,זלַאה
 .רַאפ טָאה רע .רענעלַאפעגנייא -- רעדלעפ-ןקַאּב יד ,רעגירעּבַאלש
 .לרוג םענעגייא ןייז ןָא ,ןיילַא ךיז ןָא ,החפשמ ןייז ןָא ןסעג
 טָאה .ןעקנירט ןייק ,ןסע ןייק ןעגנַאגעגנָא טשינ םיא זיא סע
 םעד ןגָארטעגנײרַא רעטעּברעטימ עטלַא יד ןופ רענעי רעדָא רעד
 רענײמעגלַא רעד ןופ סטכעקעג רעלעט ַא טעניּבַאק ןייז ןיא ףעש
 ןרעדעי ןיא יװ ,ןרָאװעג טריפעגנייא דלַאּב זיא סָאוװ) ?עקווָאלָאטס,
 טעשזירגעג רע טָאה -- טשינ זַא ;ןסעגעג רע טָאה ,(ָארויב ןרעדנא
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 עיירטעג יד ןופ רעװ םיא טָאה סע סָאװ ,טיורּב ץרַאװש ךעלקיטש
 .עגייז טימ ןּבירעצ סע טָאה רע .שיט ןפיוא טגײלעגקעװַא ןשטנעמ
 | ,טעּברַאעג -- ןוא רענייצ עטלַא

 רעדָא ,יַאװמַארט ןטקַאּפעגנָא ןַא ןיא ךיז רע טָאה טנװָא ןיא |
 .ריטרַאװק ןפיוא סנירעּפלַאה יד וצ טּפעלשעגמײהַא ,סופוצ רָאג !

 עגנַאל ַא טָאה סע ,רעגעלעג ןייז ףיוא רעדימ ַא ןלַאפעג זיא רע
 רעּפרעק ןייז ןופ טעּפמָאּפעגסױא טָאה רע זיּב ,ןעמונעג טייצ
 ןיא טָאה רע סָאװ ,רעטע-טפול ןטצײהעגנָא ,ןטנַאּפשעגרעּביא םעד
 ןיא טעּברַא רעד ןיא געיעג ןרעייהעגמוא םניא טמעטָאעגנײרַא ךיז
 -רעגיה ןיא רעטשלחרַאפ ַא ןלַאפעג זיא ןוא גָאט ןצנַאג ַא ןופ ךשמ
 ,טכַאב עצנַאג ַא טעלּפ

 גנוריגער עיינ יד סָאװ ,טירש עטשרע יד ןופ רענייא
 ןופ םוטנגייא-טַאוװירּפ סָאד ןריקסיפנָאק וצ ,ןעוועג זיא ,ןוטעג טָאה
 רעטילימ טימ טכַאװַאּב יז טָאה קעווצ םעד וצ .,עיזַאושזרוּב רעד
 יד ןוּפ ןרעמַאק ענעלָאטש יד ןיא "סעקטעסַאק ,, עטַאװירּפ עלַא
 יד ןפור טזָאלעג יז טָאה ,טייצ רעסיועג ַא ךָאנ .קנעּב עסיורג
 .סעסַאק יד ןענעפעפיוא טזָאלעג ןוא ןטיזָאּפעד יד ןופ רעמיטנגייא
 .,טריקסיפנָאק יז טָאה ,ןריּפַאּפ עכעלטּפַאשטריוו ,ןלעוואוי ,דלָאג סָאד
 ןּבעגעגקירוצ יז טָאה ןריּפַאּפ ןוא ווירב עטַאווירפ ,עגיטרעוומוא
 | .רעציזַאּב יד וצ

 -דניווש עסיורג ןעגנַאגעגנָא ןענעז טיּבעג ןגיזָאדמעד ףיוא
 טזָאלעג ,טלעג ןעמוס עסיוועג רַאפ ,טושּפ טָאה ןעמ .ןעיירעל

 סָאװ ,רעד .סעסַאק יד ןופ גנידצלַא ןעמענסױרַא רעמיטנגייא יד
 טלייטעג טושּפ ךיז טָאה ,ןלָאצ וצ טלעג ןייק טַאהעג טשינ טָאה
 ,קנעּב יד ןופ גנונעפע יד טכַאװַאּב ןּבָאה סָאװ ,ןטַאדלָאס יד טימ
 .ירַּב ןוא דלָאג טימ לֹופ טנַאה ַא ןעמונעג טָאה רעמיטנגייא רעד
 טגנַאלַאּב טָאה טנַאה עטייווצ יד ,שַאט ןיא טקעטשעג ןוא ןטנַאיל
 ןכרוד ןרישזנַארַא סָאד ןעמ טגעלפ ךעלנייועג .טַאדלָאס םוצ
 .ּמִא טייז ןייז ןופ ןיש טָאה רעכלעוו ,קנַאּב רעד ןופ ײקָאל
 ןופ גנונעפע יד טכַאװַאּב ןעָאה סָאװ ,ןטַאדלָאס יד טימ טכַאמעג
 ײעגּפָא םיּתּבילעּב עטסיימ יד ןּבָאה םורַא-ױזַא .סעקטעסַאק יד
 | | .סננטמרַאפ ערעייז ןופ לייט ַא טעװעטַאר
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 .רַאפ ַא ןסעזעג זיא ןיקרימ רעטלַא רעד ןעװ 4,לָאמניײא
 ךיז טָאה ,תורצ ענייז ןיא טפיטרַאפ ,טעניּבַאק ןייז ןיא רעטגרָאז
 טָאה סע ,טסַאג רעדמערפ ַא ןוא רעטנַאקַאּב ַא םיא וצ טעװַאיעג
 טנעקרעד טָאה ןיקרימ רעטלַא רעד זיּב ,טייצ עגנַאל ַא ןעמונעג
 .נכעטש ,רענעסקָאװעגנָא רעד טימ ןַאמרעגנוי רעד זיא סע רעוו
 לטיה עקסרַאסימָאק סָאד טרעהעג סע ןכלעוו וצ ,דרָאּב רעגיד
 ןעקסרַאסימָאק ָא טימ ןוא ,רָאה עטרעּביױשעצ יד ףיוא קעשַאד ןטימ
 ."ץעידָאלָאמ; עקשימ ןעוועג זיא סָאד :םערָא ןרעטנוא לעפטרָאּפ

 יד ןקירדרעטנוא טנָאקעג טשינ טָאה ןיקרימ רעטלַא ועד
 קילּבנָא םייַּב ,םיא ייּב ןסירעגסױרַא ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןעמזַאּפס-ךַאל
 ,"ץעידָאלָאמ , ןטרעדנערַאפ-גנילצולּפ םנופ

 טָאה עקשימ ,טרעקרַאּפ .טגידיילַאּב טשינ ךיז טָאה עקשימ
 | ,טלכיימשעגוצ גיטומטוג

 זומ ןעמ ?שטיװָאמײח לאירבג ,ןכַאמ ןעמ לָאז סָאװ --
 ,טגָאזעג רע טָאה -- ,טייצ רעד טימ ןּבעלטימ

 רעטלַא רעד ןיוש טָאה -- ! ןעניד ךייא ךיא .ןָאק סָאװ טימ --
 .ענימ עטסנרע ןַא םינּפ ןייז ףיוא ןגיױצעגנָא ןיקרימ

 ןטסניד עניימ ןטָאּבעגנָא ךייא ּבָאה ךיא ,שטיװָאמייח לאירבג --
 טּפוטשעגּפָא גידנעטש ךימ טָאה ריא ,ןטייצ עטכעלש ןיא ןוא עטוג ןיא
 .ּפָא רעּבָא ּבָאה ךיא ,רימ ןגעג טָאה ריא סָאװ ,טשינ סייוו ךיא ,ךיז ןופ
 .טיירג ןיימ ןעמענוצנָא ןעגנואווצעג ןייז טעװ ריא ןעוו ,טייצ ַא טרַאוװעג
 רע ,לָאמעלַא רַאפ לָאמנייא ןגייצרעביא ךיז טלָאז ריא ידּכ ,טייק
 ,טייצ יד ןעמוקעג זיא טציא זַא ,ּביױלג ךיא ןוא ,טניירפ רעייא זיא סע
 .ףליה ןיימ ןּכוטשּפָא טשינ ריא טעװ לָאמסָאד זַא ,ףָאה ךיא

 | ?סָאװ טימ !סָאװ ןיא ? ףליה רעייא --
 . סע טָאה ןירַאמזָאר יװ ,ןגעמרַאפ רעייא ןעװעטַאר ןיא --

 ףרוד טנָאק ריא ,שטיװָאמײח לאירבג .ערעדנַא יו ןוא ןוטעג
 ,ןלעוואוי סיורפ רקייא ,ןריּפַאּפ-טרעװ ערעייא ןעמוקַאּבסױרַא רימ
 עקסעשטרעמָאק, ןיא עקטעסַאק רעייא ןיא ןגיל טָאה ריא סָאװ
 . ,רימ ףױא ךיא םענ עקיזיר יד .רַאפעג רעדעי ןָא ,"קנַאּב

 ןעוועג זיא סע יװ ,ןציז ןּבילּבעג זיא ןיקרימ רעטלַא רעד
 טָאה רע .ןטנעמָאמ עדנדײשטנַא עכלעזַא ןיא טייחניואוועג ןייז
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 סָאװ ,רעסעמ-ריּפַאּפ ןוויסַאמ םעד טימ ןליּפש וצ ךיז ןּבױהעגנָא
 ,ָארויּב ןייז ףיוא ןגעלעג זיא

 ?ןזייװַאּב סָאד ריא טעװ ױזַא יו --

 ,רימ ףיױא סע םענ ךיא .ךַאז ןיימ ןיוש זיא סָאד ,ָא -
 ,ןרישזנַארַא גנידצלַא לעװ ךיא

 עגולק ענייז טימ טְקוקעגנָא םיא טָאה ןיקרימ רעטלַא רעד |

 ךיילג םיא גידנקוק ,ןּבעג וצ לטניּפ ַא ןָא ,טגָאזעג ןוא ןגיוא
 | ; ןײרַא םינּפ ןיא

 טלָאװ ךיא ןעוו ,"ץעידָאלָאמ,, ,ןוטעג ריא טלָאװ סָאװ ןוא --
 ,םיּתּב-ילעּב עיינ יד וצ ןּבעגעגרעּביא עיציזָאּפָארּפ עגיטציא רעייא
 ?טניד ריא ןעמעוו

 עקשימ ּפָאטרעּפטנע - ,טּבױלגעג טשינ ךייא ןעמ טלָאוװ --
 ,לגעג ענייז טייהניואוועג רעטלַא סיוא ,טקיקַאּב ןוא גיטולּבטלַאק
 -- .ןרָאװעג רעגיצומש ןוא רעבערג ליפ טציא ,בגא ,ןענעז עכלעוו
 ,טגרָאזעג ןיוש רימ ןּבָאה םעד רַאפ

 רעד טגערפ - !ךייא ןגעג הצע ןייק .ָאטשינ רָאג זיא -
 ,טסגרע ןיקרימ רעטלַא

 טסגרע ּפָא ןיוא טרעפטנע -- ,טשינ זַא ,ארומ צָאה ךיא --!
 - ,עקשימ

 - ,םעד ןָא ְןייגַאֹּב ןומ ךיז ןעמ טעװ ,יװַא בוא --
 ןייז ןופ ףיױא ךיז טלעטש ןוא ןיקרימ רעטלַא רעד  ּפָא-טצכערק
 ךערּפשעג סָאד זַא ,ןכייצַא ןעװעג זיא סָאד סָאװ ,לֹוטש ןפיט
 ןרעווש ןטימ ןעקשימ ףיוא טלטייטעג טָאה רע .טגידנעעג ךיז טָאה
 : רעסעמ-ריּפַאּפ

 לָאמנייק לעװ ךיא זַא ,טגָאזעג לָאמנייא ךייא ּבָאה ךיא --
 ,טסגיד רעייא ןעמעננָא טשינ ,ןדנעטשמוא םוש ןייק רעטנוא ,טשינ
 .ךָאנ ךיז ךיא טלַאה םעד יי ןוא

 סָאד- ,ןדנעטשמוא םוש ןייק רעטנוא ,טשינ לָאמנייק -- |
 טעװ ריא ןעוו ,טנעמָאמ ַא ןעמוק ןָאק סע ,ןגָאז טשינ ןעמ ןָאק
 רעגדָאמ ַא ןיא ןּבעל רימ .ףליח ןיימ ןעמענוצנָא טגיטיונעג ןייז
 לָאמטסנעד ָּאו סע ,ארומ ּבָאה ךיא רָאנ ,שטיווָאמייח לאירבג ,טייצ
 .טעּפש-וצ ןייז טשיג
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 ןעקנַאד וצ טָאג ,ןיא גיפילרָאפ .ןעז ןַאד רימ 2 --
 רימ טימ ךערּפשעג רעייא ,ָאטשינ ךָאנ טנעמָאמ רעגיזָאדרעד
 .ַאק ןיימ טזָאלרַאפ ,עטיּב .עדייּב זנוא רַאפ גיטכעדרַאפ ןייז ןָאק
 .ןעמעוו ףור ךיא רעדייא ,טעניּב

 ייטשרַאפ ךיא ,שטיווָאמייח לאירבג ,טונימ ןייא ךָאנ רָאנ --
 ךוא גנידצלַא ןּבעגוצרעּביא יײז עקַאט טניימ ריא !טשינ ךייא
 ?טייצ רעטסואוַאּבמוא רעד ןיא ,ךיז רַאפ ןזָאל טשינרָאג

 ּפָא ךיז טגָארט ?ןענַאטשרַאפ !דנַאלסור רָאנ ,ייז טשינ -- |
 ןבױתעגנָא ןקעב סנטלַא םעד ךיז ןּבָאה - !ץעילדָאּפ ,טונימ יד
 ,טייקטיור טימ ןזָאלּבוצנָא

 םעד טזָאלרַאפ דניוושעג עקשימ טָאה -- ,ייג ךיא ,ייג ךיא
 | ,טעניּבַאק

 .םיוא ,קנַאּב ןיא ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןיקרימ רעטלַא רעד
 .ריא ןיא טקוקעגניירַא טשינ וליפַא ןוא עקטעסַאק ןייז טנפעעג

 77 טָאה - ,ןעמענוצסירַא סָאװ טשינרָאג ּבָאה ךיא -- :
 ,ןטַאדלָאס יד וצ טגָאזעג

 ןטלַאהַעג ,טרעדנואוורַאפ טקוקעגנָא םיא ןצָאה ןטַאדלָאס יד
 .רַאּפ ךָאנ טָאה רע רעדייא ןוא ,םַאנסױא םענעגושמ ַא רַאפ םיא
 .-צבנָא ןיוש יז ןּבָאה ,רעלעק ןטרעצנַאּפעג םעד ןופ לעווש יד טזָאל
 ,ןשַאט-ןזיוה יד ןיא ןכַאז:טרעוו ןקעטשוצניײרַא ןּביױה

 ןכָאנ רענייא ,ןטערקעד יד ןעמוקעג ןענעז דלַאּב רָאנ
 רַאפ טַאירַאסימָאק ַא ןפַאש ןגעו טערקעד רעד טשרעוצ .,ןרעדנַא
 .קנעּב יד ןריזילַאנָאיצַאנ ןגעוו ךָאנרעד ,טּפַאשטריוו-סקלָאפ

 זיא ןיקרימ רעטלַא רעד ןעוו ,ןגרָאמ ןטלַאק םענייש ַא ןיא
 ןיז ןופ ריט יד ןענופעג רע טָאה ,ָארויּב ןייז ןיא ןעמוקעג
 טָאה ,לעווש יד ןטָארטעגרעּביא טָאה רע זַא .ןסירעגפיוא טעניּבַאק
 ךפָארטעגנָא ,טרָא ןייז ףיוא ,שיט ןייז ייּב לוטש ןייז ףיוא רע
 ןעקשימ טימ ןעמַאזוצ טָאה רעכלעו ,ןַאמנגנוי ןדמערפ ַא ןציז
 ןגעלעג זיא ,שיט ןפיוא ,ייז רַאפ ,ןריּפַאּפ ענייז ןיא טרעטשומעג
 םיוק ןיקרימ רעטלַא רעד טָאה ןעקשימ .רעװלָאװער רערעווש ַא
 .ץרַאיוש ַא ןיא ןוטעגנָא ןעועג לָאמסָאד זיא רע .טנעקרעד טציא
 :רעדנואװ רעּביא רעדנואו ןוא .ךעלּפענק טימ דמעה שיסור
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 .וטעגנָא ןלירב רָחְג לָאמַאטימ טָאה "ץעידָאלָאמ עקשימ
 ,ןעניישרעד סניקרימ ייּב ןרעטש טזָאלעג טשינ ךיז ן :ה ײז |

 ןייז ןופ קורדסיוא ןטרעדנואוורַאפ םעד וליפַא טקרעמַאּב טשינ
 :ץנעטסיזקע ןייז ןגעוװ ןסיוו טזָאלעג רעטלַא רעד טָאה ךעלדנע .םינּפ

 ,ךוזַאּב ןעמענעגנָא רעייא ןעקנַאדרַאפ וצ ךיא ּבָאה סָאװ --
 ,לכיימש ַא טימ טגערפעג רעטלַא רעד טָאה -- ?ןרעה עניימ

 - ,טקוקעגמוא טרעדנואוורַאפ ךיז טָאה ןַאמרעגנוי רעדמערפ רעד
 : גיטולּבטלַאק טגערפעג ןוא ,ןרעטש וצ םיא ךיז טגעוורעד סע רעוװ

 .עוועג רעד ,ןיקרימ רעגריּב ,סיוועג ריא טנעז סָאד ,ָא --
 | ?עמריפ רעד ןופ ףעש רענעז

 ,טרעפטנעעגּפָא ןיקרימ טָאה -- ,ןָאזרעּפ רענעגייא ןיימ ןיא --
 "טפַאשטריװ-סקלָאפ ןופ טָאר ןטסכעה,, םנופ לעּפַאב ןפיוא --

 עיצַאזינַאגרָא יד טַאירַאטעלָארּפ ןרַאפ ןעמונעגרעּביא רימ ןּבָאה
 ןטלַאהעג ןריטָאּבַאס רעייא טימ טָאה ריא סָאװ ,ןלעווש-ןַאּב יד ןופ
 ןיא רַאסימָאק סלַא ןרָאװעג טצעזעניײרַא ןיּב ךיא ,.ןטכינרַאפ ןיא
 ןפױוא רע טזייוו -- ,וָאלַאּפַאּפקָאטשניּב רבח .עמריפ רעד
 רימ .עיצַאזינַאגרָא רעד טימ ןטלַאװרַאפ טעוו -- ,?ץעידָאלַאמ,
 רעגריּב ,ןעגנורַאפרעד ערעייא טימ ןצונַאּב רעטייוו ךיז ןלעוו
 טָאה -- ,גיטיױנ רַאּפ ןעניפעג ןלעו רימ יװ גנַאל ױזַא ,ןיקרימ
 .סױרַא ייּברעד לָאמַא טשינ ןַאמרענני רעדמערפ רעד טנָאזעג
 ,טרעטשומעג טָאה רע עכלעוו ,ןריּפַאּפ יד ןופ ןגיוא ענייז ןעמענוצ
 ,ןיקרימ ןגידנעלכיימש-ערטיכ ,ןטלַא ןפיוא ייז ןלעטשוצנָא ןוא

 .םולש טעװ ריא ןזַא ,ךייא ןופ רעּבָא ןטרַאװרעד רימ --
 ןלעטשּפָא ,עגַאל יד ןענעקרענָא ,טכַאמ רעשיטעיווָאס רעד טימ ןכַאמ
 סעיניל-ןַאּב יד ןריזינַאגרָאער וצ ןפלעהוצ ןוא שזַאטָאּבַאס םעד
 ףיז רע טצונַאּב ייּברעד ןוא ,עקשימ טגָאז -- ,טַאירַאטעלָארּפ ןרַאפ
 רעסעמ-ריּפַאּפ ןרעווש ןטימ :טסעשז ןשניקרימ ןטקוקעגּפָא ְןַא טימ
 .,ןטלַא ןפיוא טלטייט רע ןכלעוו טימ ,טנַאה ןיא

 ערעדנַא טימ ןצונַאּב ןומ ךיז רימ ןלעװ ,טשינ זַא --

 ,קילּב ןייז ןּביוהעגפיוא ןַאמרעגנוי רעדמערפ רעד טָאה -- ,ןעלטימ

 ,גיאור רעטלַא רעד טגערפ -- ? ףיורעד טַאדנַאמ רעד ןוא --
 .כרוד ךיז טליװ ריא ןעװ ,טַאדנַאמ םעד ריא טָאה ָאד -
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 טרַאשעגוצ ןַאמרעגנוי רעדמערפ רעד םיא טָאה -- ,ןגייצרעּביא םיוא
 ,םיא ףיוא וליפַא ךיז גידנקוקמוא טשינ ,ריּפַאּפ ַא

 עגייז טצעזעגפיורַא ,ריּפַאּפ סָאד ןעמונעג טָאה ןיקרימ

 ,טנעיילעגכחוד גיטלעפגרָאז ןוא זָאנ רעד ףיוא ןלירג
 -- ,ךיז רַאפ יו טנָאזעג רע טָאה -- ,טמיטש גנידצלַא --

 ?ןרעה עניימ ,רימ ןופ ריא טגנַאלרַאפ סָאװ
 -- ,סָאלש-עסַאק רעייא ןופ לסילש-טערקעס םעד גיפיולָאפ --

 ,עקשימ ןָא ךיז טפור
 !ןעימַאּפ טשינ רבח רעד ךיז ליוו ,רעייז עטיּצ --
 םעד ךָאנ קעװַא זיא ןוא ןּבױהעגפיוא ךיז טָאה עקשימ

 - ,עסַאק רעד וצ ןיקרימ ןטלַא
 ַארעטיל ,7 רעפיצ ףיוא קירוצ ."ּב, ַארעטיל ,22 רעפיצ --

 רעטלַא רעד טלַארּפ - ,ןפָא זיא סָאלש סָאד ןוא --33 רעפיצ א,
 | ,ריט-עסַאק ערעווש יד ףיוא

 ךיז רַאפ ןייא.טרזח ןוא ,עקשימ ּפָאיטרעפטנע -- ;קנַאד -- = |
 | .,טערקעס-לסילש םעד

 סױרַאטמענ ןוא רעטלַא רעד טגָאז - ,טונימ ןייא רָאנ --
 ,ריּפַאּפ ַא עסַאק רעד ןופ

 טיירש -- !ךָאז ןייא ןייק ןרירנָא טשינ !ןּביולרעד טשינ --
 ןיש ךיז טזָאל ןוא רעטגערעגפיוא ןַא ןַאמרעגנוי רעדמערפ רעד
 .עסַאק רעד וצ שיט םנופ רעװלָאװער ןטימ

 ,האוצ ןיימ רָאנ זיא סע ,רבח ,ףיוא טשינ ךייא טגער --
 -- ..טשינ טרעוו ןייק ןוא טּפַארק ןייק ייס-יוו-ייס ןיוש טָאה יז
 ןיא טלַאה רע סָאװ ,ריּפַאּפ סָאד טסיירעצ ןוא רעטלַא רעד טגָאז
 !עטיּב .יירפ ךייא רַאפ טייטש עגירּביא ץלַא -- .טנַאה רעד



 3 שש םול סה

 4 לטיּפַצק

 ;נולמַאזרַאפ-סגנודנירג יד

 *רָאמ רעד ףיוא טגײילעג ןעמ טָאה גנונעפָאה עצנַאג יד
 | ,גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג רעגידנעייטש

 .רעריטרַאמ ןופ ףור-ּברַאטש רעד ,תורוד ןופ םולח רעד

 טָאה ,רַאצ ןופ ןלַאפ םעד טייצ ,םישדח ןוא םישדח רַאפ

 טלָאװעג ,גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג רעד וצ טיירגעג דנַאלסור ךיז

 ןופ ןצעועג עטסמורפ יד טיול ןייגכרוד לָאז יז זַא ,סיואכרוד

 זיג ,שדוח וצ שדוח ןופ טגיילעגּפָא יז ןעמ טָאה ,עיטַארקָאמעד
 רעסירג רעד ןיא ףרָאד ןטסנפרָאװרַאפ ןופ עטרעױּפ עטצעל יד

 ריא ןקירדוצסיוא טייקכעלגעמ יד ןּבָאה טעװ עירעפמיא רעשיסור
 -וצנגעגטנַא ןגעוורעד ךיז ייז ןלעװ ,טכער.םיטש ריא ךרוד ןליוו

 ןגעוװרעד ךיז ייז ןלעװ !קלָאפ ןופ ןליו םעד ןגעג ךיז ןלעטש

 ףיוא תורוד ןגָארטעג ןּבָאה סע סָאװ ,ןעגנונעפָאה יד ןטערטעצ וצ

 ?גָאט ןסיורג ןגיזָאדמעד
 טָאטשטּפױה רעד ןיא ןעלמַאז ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה לייוורעד

 ;דנַאלסור ץנַאג ןופ גנולמַאזרַאפ-סננודנירג רעד וצ ןטַאגעלעד יד
 לייט ,ךעלטיה עגרעטופ ןיא ,ךעלצלעפ עצרוק ןיא ,ל?וויטש ןיא
 ייז ןענַאװ ןופ ,ןטנגעג יד ןופ רעדיילק עלַאנָאיצַאנ יד ןיא
 .,גנודיײלקַאּב רעכיירנּברַאפ ןיא לבב ןופ רעקלעפ יד ,ןעמַאטש

 ."עגלָאמס, םורַא טלמַאזעג ךיז ןּבָאה םירבח עשיטסיוװעשלָאּב יד
 ,עטכַאלעגסױא ,עגירעגנוה ,ענעסילשענּפָא ,ךיז ןּבָאה ערעדנַא יד

 ןעמ טָאה ךעלדנע .טָאטש רעסיורג רעד רעּביא טרעדײלשעגמורַא

 +-עגסיוא ןטלַא ןָא קלָאפ ןופ רעייטשרָאפ יד רַאפ טלעופעגסיוא
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 טָאה סע ןכלעוו ןופ ,סַאג ַאיַאנטָאלָאּב ףיוא ,לַאטיּפסָאה ןטגידייל

 יד ןופ ןטנעמַאקידעמ יד ןוא לָאּברַאק רעד ןעקנוטשעג ךָאנ

 .ײײז ןּבָאה דסח סיקצירוא רַאסימָאק םעד טימ .עקנַארק עטײרפַאּב-

 רָאנ ןסע .וצ סָאװ ןעמוקַאּב וליפַא ,ןטלַאהעגפיוא טרָאד ךיז
 ,ןענָאיּפש טימ טלגנירעגמורַא טכידעג ןעוועג ייז ןענעז רַאפרעד

 גנונעוַאּב עדעי ןוא ןרעייז טירט ןדעי טכַאװַאּב ןּבָאה סָאװ

 יי ר | ,ערעייז
 .קנעדעג םעד ןיא ייז ןענעז דסח סיקצירוא רַאסימָאק ןטימ

 ןוא עשירענלעז עליפ יד ךרוד ןרָאװעג טזָאלעגכרוד גָאט ןכעל

 ןרָאװעג טלעטשעגסיוא ןענעז סָאװ ,ןענָאדרָאק עשיטסידרַאװג-טיור
 ןעמוקרָאפ טלָאזעג טָאה סע או ,ץַאלַאּפ ןשירווַאט םעד םורָא
 ןעוועג ןענעז ןטַאדלָאס עטיור ןּפעצ יד ,גנולמַאזרַאפ-סננודנירג יד

 זַא ,דנַאלסור םעיינ ןופ "שדקמה-תיב, םעד םורַא טכידעג ױזַא

 ןעמ זַא ,טכַאדעג קלָאפ ןופ עטלייװרעדסױא יד ךיז טָאה סע

 ,רעגיד:עמיטשַאּבנײלַא ,רעגיטכעמלַא רעד וצ טשינ ייז טריט

 .מַאזרַאפ-סגנודנירג רעלַאנָאיצַאנ רעשיסור רעטפמעקרעד ךעלדנע
 ןיוש ךיז ןלעװ ייז רעכלעוו ןופ ,שינעגנעפעג ַא ןיא רָאנ ,גנול

 ךַאװ רעדעי ןופ ייז ןענעז ייּברעד .ןרעקקירוצ טשינ לָאמנייק

 רעד ןופ עטעדניּברַאפ, :ןפורסיוא יד טימ ןרָאװעג טסירגַאּב

 טָאה גנולמַאזרַאֿפ-סגנודנירג ַא, */ םיתרשמ עזַאושזרוּב , */ עטנַאטנַא

 ךעלטנעוו יד וצ ,, *1 ןזייוו ןיוש ייז טעװ ןינעל , ! טסולגרַאפ ייז ךיז
 ',ןפורסיוא עכלעזַא ךָאנ ןוא *!ןלעטש ייז

 .רעד ךיז טָאה ןעמ ןוא ץלַא ףיױא טכירעג ךיז טָאה ןעמ

 .ביא טעװ ירטקעלע יד זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ .טיירנעגוצ וצ

 .טימ רעדעי טָאה ,ןרעוו ןשָאלעגסױא גנוציז רעכעלרעייפ רעד ןטימ

 ןעמ זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ .טכיל-ןירַאטס ַא ןשַאט יד ןיא ןעמונעג
 יעגנָא ךיז רערעדעי ייז ןּבָאה ,ןרעגנוהרַאפ ןזָאל טרָאד ייז טעוו

 רעגנוה רַאפ ךיז ייּב טכַאמענּפָא ,"ןטינשרעטוּב , רעגילטנעצ טיירג
 יעג עיירפ עשיסור עטשרע יד ןזָאלרַאפ וצ טשינ ןוא ןייגוצסיוא
 יעגוצ טשינ ייז ןּבָאה ךַאז ןייא רָאנ ,טפַאשרעּפרעק עגידנבעגצעז

 | | ! ןטעננַאּב : טיירג
 ןרָאצ םעד ןפורוצסיורַא ןגעוורעד טשינ ךיז ןלעוװ ייז ,א -
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 ץלָאּפ סָאד ,עטלייוורעדסיוא ערעייז ןּביירטעצ וצ ןוא קלָאּפ ןופ
 ןעמעגנָא ןוא ןעמוק קלָאפ סָאד לָאז - ,ןּבילקעגסױא זנוא טָאה
 ,זנוא רַאפ ךיז

 ןופ עמיטש, יד ןרעה טוָאלעג דלַאּב רעּבָא ייז טָאה ןעמ
 .סגנודנירג, רעד רַאפ סעיצַארטסנָאמעד עכעלטניירפ יד ,"קלָאפ
 ,ןטנעדוטס ןופ ןענַאטשַאּב ןטסניימוצ ןענעז סָאװ ,"גנולמַאזרַאפ
 .ןוא-ָאד טלקנערּפשַאּב ,ןטנעגילעטניא ןוא םיּתּב-ילעּב ,עטמַאַאּב
 יד ןיא ןטלַאהעג ןעמ טָאה ,רעטעּברַא ןוא ןטַאדלָאס טימ טרָאד
 עטר יד טימ טוָאלעגכרוד טשינ ייז ,טָאטש ןופ ןסַאג עטייוו
 רַאפ בוט-לּכמ ןּבירשעגנָא ןעװעג ייז ףיוא זיא סע שטָאכ) רענעפ
 .ןשירװַאט םוצ ןלורטַאּפ עשיטַאדלָאס יד ךרוד (עיצולָאװער רעד
 | .ץַאלַאּפ

 סעיצַאטסעפינַאמ ערעדנַא ןגיוצעג ךיז ןּבָאה רעּבָא רַאפרעד
 ןשירװַאט םעד ייּברַאפ ןטַאדלָאס ןוא ןזָארטַאמ ,רעטעּברא ןופ

 טרעטיצעג ןּבָאה סע ,ןטפירשפיוא ןוא רענעפ עטיור טימ ,ץַאלַאּפ
 .עצ , : טרענודעג ייז ןופ ןּבָאה סָאװ ,ןעיירשעג יד ןופ ןּביוש יד
 רעשיטַארקָאמעד רעד טימ רעדינ; "! רעטעררַאפ יד טּביירט
 טכַאמ עצנַאג יד , *! ןטָאירטַאּפ-המחלמ יד טיוט ַא, *1 עיזַאושזרוּב
 - יו ןטעיווָאס יד

 :ןפור טימ טרעפטנעעגּפָא ייז ןעמ טָאה גינייוועגיא ןופ
 רעד טכַאמ עצנַאג יד, *! טפַאשרעטערטרַאפ-סקלַאפ יד טּבעל סע,
 יסירד ןופ טרעהרעד ךיז טָאה דלַאּב *! גנולמַאזרַאפ-סגנודגירג
 ןעמ טָאה גינייװעגיא ןופ ,"לַאנָאיצַאנרעטניא, ןופ גנַאזעג סָאד
 טגיגײארַאּפ ךיז ןּבָאה טנייפ ןוא טניירפ ,ןפַאכסױא טלָאװעג סע
 : ' ,גנַאועג ןייא ןיא

 ?לּברַאֿפ ןייגכרוד ןייא ןיא ןטלַאװעג ןּבָאה קירוצ-ןוא-ןיה
 יד טימ ,סעיצַארטסנָאמעד עכעלטנייפ יד "ץַאלַאּפ- ןשירוװַאט , םעד
 וצ ןעמונעג טשינ ףוס ןייק רָאג טָאה סע ,ןפורסיוא עגידנעָארד
 / גָאט ןצנַאג ַא טּפעלשעג ךיז סע טָאה ױזַא ,ןעגנַאזעג יד

 . ײד ןעמוקרָאפ טלָאזעג טָאה סע ואו ,"לַאז רעסייוו, רעד
 יד טימ ןליפוצנָא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה ,גנונעפערעד עכעלרעייפ
 עטמצב יד ןעוועג ןענעז ָאד ,רעטערטרַאפ-סקלָאפ עטלללטרערסיוא



 עװקסאמ - 8
 ...ייטסישיפסיס)*

 בוי

 ךענעז סָאװ ,ּפעק עגנוי : עירעּפמיא רעשיסור רעד ןופ רעדניק
 .סיוא ; סעגייט עשיריּביס ןיא עטקישרַאפ ,ןרָאװעג ָארג גיטייצירפ |

 .סיוא ןּבָאה ןרעיומ-הסיפּת עשירַאצ יד סָאװ ,רעטכיזעג עטכיײלּבעג
 עגידרענייּב-שירוחּב עטנקירטרַאפ } יז ןופ טולּב סָאד טגָאנעג
 ןופ טטעפ סָאד ןסערפענפיוא טָאה עיצולָאװער יד סָאװ ,רעּבייל
 .סקלָאֿפ ןופ טסַאל רעד רעטנוא ןופ סנקור עטרעקיוהעגנייא } יז
 ןעמַאװצ ,ףמַאק ןיא םירבח ,םירבח טגעקרעד ךיז ןּבָאה סע ,גרָאז
 רַאפ ףמַאק ןופ רעייפ ןגידגינייּפ ,ןגנַאל ןיא ןענַאטשעג ןעמ זיא
 ןייא ,טלקיװרַאפ ןעוועג ןסעצָארּפ עגיבלעזיד ןיא ,טייהיירפ-סקלָאֿפ
 םענייאניא ,טניואוועג לזייה-עגייט ןייא ןיא ,טלייטעג רעמַאק-הסיפּת
 .געטַא ,טעבנגעג ןצענערג ,טלדנַאװעגכרוד רעדלעוו עשיריּביס יד
 .טריפעגסיוא ןטַאט

 םייצ רעצנַאג רעד ךרוד ךיז ןּבָאה עכלעוו ,ייז ןופ עליפ
 יד רַאפ ןטלַאהַאּבסױא שינערעקרעּביא-רעבָאטקָא רעד ןופ
 .סַאמרַאפ ערעייז ןעמונעגּפָארַא טציא טשרע ןּבָאה ,סעקיװעשלָאּב
 רַאפ ןענעקרעד וצ ןּבעגעג ךיז ןוא ,רעדיילק ןוא דרעּב עדנריק
 ךיז טָאה ךיז ןעזרעדיוו ןופ החמש יד ,םירבח ןוא טניירפ ערעייז
 ןטלַאהעג ךיז טָאה ןעמ ,רעגייטש ןשיסור ןטכע ןפיוא טרעקַאלּפעצ
 טָאה טייקטכייפ ַא .ןעמענמורַא ןוא ןזלַאה ןייא ןיא ,ןשוק ןייא ןיא
 טנָאמרעד טָאה ןעמ .טלקניפעג רענעמ עטלַא ןופ ןגיוא יד ןיא
 םעד ,ןרענָאיצולַאװער ןופ ןּבעל עגילייה סָאד ,םירבח ענעלַאפעג
 רעד ןופ טרָאװ טצעל סוָאנָאזַאס ,םישודק ןופ טיוט-רעריטרַאמ
 ,וירב סינושרעג ,"ןוז רעגידנעייגפיוא רעד סורג ַא, ; הסיפּת
 לופ ןיא טפול יד ,לַאנוּבירט רעװקסָאמ ןרַאפ עדער סװעיאלַאק

 טרירעמיש סע זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע .םזַאיזוטנע טימ ןרָאװעג
 ,ןּביױהעג ךיז ןּבָאה סענירּפושט .ךעלרעייפ ערענָאיצולָאװער טימ
 ,טרָאװ ַא ןגעלעג זיא ןפיל סנעמעלַא ףיוא .ןטכיולעג ןּבָאה ןגיוא
 סע טָאה רענייק רָאנ ,טנעמָאמ םעד ןייז טרעוו לָאז סָאװ ,טרָאװ ַא
 ...דערסױרַא טנָאקעג טשינ

 ,טייטש ןעמ ןכלעוו ןיא ,ףמַאק םעד ןָא ןסעגרַאפ טָאה ןעמ
 ךָאד ייז ןענעז ןעמעלַא ךָאנ ,"רעּבָאטקָא, ןָא ןסעגרַאפ טָאה ןעמ
 סױרַא ןיילַא ךָאד ןּבָאה ייז ,גנולמַאזרַאפ-סגנודגירג רעד רַאפ ךיוא
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 .ם"א רַאפ טפמעקעג ךָאד ןּבָאה ןייֵלַא ייז ,גנוזָאל םעד טלעטשעג
 ןלעוו ,גָאט ןגיזָאדמעד ןכיירגרעד וצ ןפלָאהעגוצ ןּבָאה ןיילַא .ייז
 טשינ ייז ןלעװ ? טנעמָאמ ןגילייה םעד ןליפרעד טשינ עקַאט יז
 םעד ןָא טציא ןליפ סָאװ ,רעריטרַאמ יד ןופ טנטָאש יד ןעזרעד
 טשינ ייז ןלעװ ! קלָאּפ ןופ עטלייוורעדסיוא יד טימ ןעמַאזוצ ,לַאז
 .ס?הונעּפָאה םעד ? תורוד ענעגנַאגרַאֿפ יד ןופ יירשעג טָאד ןרעהרעד
 ! תוילת עשירַאצ יד ףיוא סרעּפרעק עגידנעייגסיוא יד ןופ רעטיצ
 יז ?ןרעהרעד טשינ ,ןעזרעד טשינ ,ןליפרעד טשינ ייז ןלעוו
 רעד ןופ לייט ַא ךָאד ןענעז ייז !ןרענָאיצולָאװער ךָאד ןענעז
 יד ןּבָארפעגרעטנוא ךָאד ןּבָאה ןעמַאזוצ עלַא רימ ,רימ ! עיצולָאװער
 ךָאד ןּבָאה רימ ,ןלַאפעג זיא ןינּב רעד זיּב ,ןטנעמַאדנופ עשירַאצ
 טגעה עטניטולּברַאפ טימ ! דיילק עגיזָאדסָאד טָא טּבעװעג עלַא
 ,תוסיפּת ךרוד ,דלעפ עגידנכעטש ,עטנשקערַאפ סָאד טרעקַאעגכרוד
 יד ןעז וצ טּבעלרעד טָאה ןעמ זיּב -- ,תוילּת ,ןעיינש עשיריביס
 | ! טכורפ

 ,גיאעפ זיא גָאט רעגיזָאדרעד טָא זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע
 ןופ ןשינרעטיּב ענעּבילקעגנָא יד ןגיניירוצסיוא ,רעטליפ ַא יו
 טָאה ןעמ ,ןצלעמשוצנעמַאזוצ חוּכ ןייא ןיא עלַא ,ףמַאק-ײטרַאּפ
 זיא סָאװ ,עניצנייא יד זיא גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג יד זַא ,טּבױלגעג
 רעשיסור רעד ןופ עיצידַארט ענילייה יד ןפורוצסורַא דנַאטשמיא
 זיא סָאװ ,רעיילש ןרעטסניפ םעד ןעמענּפָארַא טעוװ יז .עיצולָאװער
 .ןעורעד לָאמַאטימ ןלעוו ייז ןוא ,ןגיוא ערענָאיצולָאװער ףיוא ןלַאפעג
 .,ךעגנַאגעג ןעמַאזוצ עלַא זיא ןעמ ןכלעוו ףיוא ,געוו ןשיאָארעה םעד
 לד ןיא ןלַאּפ ךיז טעװ ןעמ ןוא ,ןענעקרעד רעדורּב טעוו רעדורּב

 יי | .סמערָא
 ,גנוטלַאּפש עדעי ןדיימוצסיוא ךיז ייּב טכַאמענּפָא טָאה ןעמ

 ןטפַאשנדיל עשיאייטרַאּפ יד ךרוד ןרעו ןפורעגסױרַא ןָאק סָאװ
 .עגסיוא רעד ןופ גנונעפערעד רעד ןופ טנעמָאמ ןסיורג םעד ןיא
 קנעדנָא םעד ךרוד ןוא ,גנולמַאזרַאפ רעטקנעּבעגסױא ,רעטגיטייוו
 טייהיירפ סדנַאלסור רַאפ רעריטרַאמ ענעלַאפעג-שידלעה יד ןופ
 .געמַאזצ ןעמעלַא חוּכּב ןייז לָאז סָאװ ,םזַאיזוטנע ןַא ןפורוצסױרַא

 יא טנעמָאמ רעד טָא זַא ,טּבױלגעג טָאה ןעמ םירָאװ ,ןעגנערּב
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 .רעגניצ יד ןפילשעג ךיז ןעמ טָאה ,ןפַאשַאּב וצ סנ עגיזָאדסָאד לוסמ
 ןשיטסַאיזוטנע ןיא ןטעּברַאנײרַא ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה ןעמ
 ןפלָאהעג ןרעדנַא םעד טָאה רענייא סָאװ ,םעד ךרוד דנַאטשוצ
 ..טּנעמָאמ ןביזָאדמעד ןופ ןײזטסואװַאּפ ןצנַאג םעד ןפורוצסױרַא

 ערעייז טימ ןעמַאזוצ ,סעקיוועשלָאּב יד ןּבָאה רעּבָא לייוורעד
 ןֿפעװאוצסױא ױזַא יו טכוזעג ,"ןרעסעג עקניל יד ,םיפתוש עיינ

 סעּפע ןיא ןעלדנַאװרַאפ וצ ,דצ ןטייוצ .םייַּב םזַאיטנע םעד
 ןלעטשוצקעװַא יז ,גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג עצנַאג יד טייקגיניילק ַא
 רַאפ קשח רעד ןעמונענּפָא ןרעװ לָאז סע ןַא ,עיצַאוטיס ַאזַא ןיא
 .עג ךיז ןּבָאה ןעיײטרַאּפ ערעדנַא יד סָאװ ,טייקכעלרעייפ רעדעי
 יז ןּבָאה קעוצ םעד וצ ,טנעמָאמ ןסיורג םעד ןּבעג וצ ןּבילק
 ןּבילקרַאפ ךיז ןּבָאה ייז ,גנונפערעד יד ןעיצרַאפ ןייא ןיא ןטלַאהעג
 ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה עיצקַארפ רעייז ןוא ,ןלַאז ערעדנוזַאּב ןיא
 יד ןוא ,ןהעש ןוא ןּהעש ןגױצעג ךיז ןּבָאה סע .,ךיז ןטַארַאּב
 ,"לַאז ןסייוו, ןיא ןזיוַאּב טשינ ךיז טָאה טייהרעדנימ עשיטסיוועשלאּפ
 טוואורּפעג טָאה ןעמ ,טגיליײװגנַאלרַאפ ,גידלודעגמוא ןרָאװעג זיא ןעמ
 .םיא ךעלדנע טעװ ןעמ זַא ,גָאז סעקיװעשלָאּב יד ןקישניײרַא
 ;ןלױפַאּב ןעמ טָאה ןטרָאד ןופ ,ייז ןָא גנולמַאזרַפּפ יד ןעפעפע

 !ןסייה טעװ ןינעל ןעוו --| |
 יב ,טכרָאהעג טָאה ןעמ ןוא
 ןוא סעירעלאג יד ן?יפוענָא ןּבוהעגנָא ךיז ןּבָאה לייוורעד

 ,דַארגָארטעּפ ןופ רַאסימָצק רעד סָאװ ,םוקילּבוּפ ַא טימ סעשזָאל יד
 ןייק טשינ ןוא ,ייז אקווד זַא ,גיטיונ רַאפ ןענופשג טָאה ,יקצירוא
 / ,טנעמָאמ ןסיורג םעד ןופ תודע ןייז ןלָאז ערעדנַא

 .עגפיונוצ ןעמ טָאה ,ןיקצירוא ןופ ןטעליּב טימ טגרָאזַאּב
 .ףשלָאּב רעד ןופ "עסַאמ עטסָארּפ, יד "לַאז ןסייוו , ןיא ןּבילק
 ,ןטסידרַאװג עטיור :טָאטשטּפױה רעד ןיא ײטרַאּפ רעשיטסיוו
 .רַאמ יד רעדייא ,רעירפ ןױש טמעשעג טשינ ךיז ןּבָאה עכלעו
 ןטעכַאטש יד ךרוד ,ןזײװאוצסױרַא ,טנפעעג ךיז טָאה גגולמַאז
 ןופ ןרער יד ,ןטְקיּב ערעייז ןופ ןציּפש יד ,עקרָאילַאג רעד ןופ
  ןקלָאפ ןופ עטלייוװרעדסיוא יד וצ ןרעװלָאװער ערעייז

 ןרעדנא םוצ טננַאלטּב טאה סאו ,רעטלייוורעדסיוא רעדעי ; |
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 - ,ןעיירעלדיז טימ ןרָאװעג ןעמונענפיוא עירעלַאג רעד ןופ זיא ,דצ
 'עג ָארג ןענעז סָאװ ,ּפעק עטלַא יד ףױא ןסָאגעג ךיז ןּבָאה סע
 סָאװ ,רעטרעװ ,טייהיירפ רעשיסור רַאפ ףמַאק םעד ןיא ןרָאװ
 ענעסַאלעגסױא ,עניימעג ,ןעיורפ-ןסַאג ןכַאמ טיור טנָאקעג ןּבָאה
 ײּבָאל רָאּפ ַא ןוא זָאנ רענעסירעגפיוא ןַא טימ גנוי ַא ,רעמינּפ
 ךיז ןקערש ייז זַא ,תודע טנָאזעג ןּבָאה סָאװ ,ןגיוא עשיצגש עטַאװעז

 ןעײרשוצּפָארַא טרעהעגפיוא טשינ טָאה ,ךַאז ןייק רַאפ ּפָא טשינ |
 .געטלייוװרעדסיוא-סקלָאּפ יד ןופ גנולמַאזרַאפ רעד וצ טרָא ןייז ןופ

 ,טכרָאהעג ןינעל ךימ טלָאװ !טניה עזַאושרֹוּב ריא ,ָא --
 !טלעטשעג לטנעוו םוצ ךייא ךיא טלָאװ |

 ,עיצקַארפ עשיטסיוװעשלָאּב יד ןויועג ךיז טָאה ךעלדנע
 יד ןעמונרַאפ ןּבָאה ייז ןוא ,"ןרעסע, עקניל יד טימ ןעמַאזוצ
 יעגפיוא ,ןפורסיוא עגיכליה טימ ,שיטסַאיזוטנע ןענעז ייז ,רעטרע
 םלוע רעד .סעשזָאל יד ןוא עירעלַאג רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונ
 ,רעטרע יד ףיוא טצעזעגסיוא ךיז טָאה

 ,לבּב עיינ סָאד ,דנַאלסור טלמַאזרַאפ ןעוװעג זיא לאז ןיא
 ערעיײז ןגָארטעג ןּבָאה רעקלעפ יד .סעיצַאנ עריא עלַא טימ -

 ןַא ןפרָאװעגכרוד ךיז טָאה טרָאד-ןוא-ָאד .רעדיילק עלַאנָאיצַאנ
 ,ןעלטנַאמ ענעדייז עטרילָאק עשירַאכוּב :טלַאטשעג עשילַאטנעירָא
 ךעלּפַאק עטּפָאהעגסיױא דלָאג טימ ,עגיּברַאפ-ןדישרַאפ עשירַאכוּב טימ
 ןופ בור'ס ,ּפעק עטלָאגעגּפָא עשירעטָאט ןוא עשיטַאיזַא יד ףיוא
 *ףעטנוא טלָאװעג גנודיילק רעייז ךרוד ןּבָאה עטלייוװעגסיוא יד
 עשיסור ןגָארטעג :רעױּפ ןשיסור ןטימ תוכייש רעייז ןכיירטש
 ןוא לוויטש ,סעגנעימרעס עשרעיוּפ ,רעדמעה עטרילָאק עשרעיוּפ
 .ךיילּב ,עטנעגילעטניא ןעוועג ןענעז רעמינּפ יד שטָאכ -- ,סעקיליָאװ
 -ָאוער ַא ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג רעכיג טָאה סע .עשיטָאטש

 רעלַאנָאיצַאנ רעשירעּבעג-ץעזעג ַא ןופ רעדייא ,גניטימ ןרענָאיצול
 ןופ ךעלטשער ןייק טלעפעג טשינ ןּבָאה סע םגה ,טפַאשרעּפרעק
 עכלעוו ,רעמינּפ עטנעגילעטניא-שיצירּפ ןוא ,גנודיילק רעזַאושזרוּב
 ,גנולמַאזרַאפ רעד ןיא ,ןטייהנטלעז יו ןעמונעגסיוא ךיז ןּבָאה

 ןשילָאגנָאמ ןטימ ןַאמ רעד ןזיװַאּב .ךיז טָאה עשזָאל ַא ןיא
 ןסיורג ןייז טָאה רע .לדייש ןגידרענייּב ןגידנצנַאלג ןוא םינּפ



 טקידדעגוצ ,טּפַאה ןייא ףיוא טגײלעגקעװַא טגילײװננַאלרַאפ ּפָאק
 רֶע יצ ,טלמירד רע יצ ,טסואוועּג טשינ טָאה ןעמ ,ןגיוא עניילק ענייז
 טרעטַאמרַאפ ןעוועג טלָאװ רע יװ ,ןעזעגסיוא טָאה סע ,ךַאװ זיא
 טייצ-וצ.טייצ ןופ רָאנ טָאה רע .רָאפ ָאד טמוק סָאװ ,םעלַא םעד ןופ

 ןופ טלַאּפטש ןטנעפעעג-םיק ַא ןופ קילּב ןשיטָאּפש ַא ןפרָאװעג

 דלֲאֹּב ,םרָאפטַאלּפ רעד ףיוא טייטש סָאװ ,םעד ףיוא לטייה-גיוא
 .ננַאלרַאפ ַא ךיז טקוקעגמורַא ,ןעמונעגוצ קילּב ןייז רע טָאה
 טנעלעגנָא רעדיוו ,ךיז טרעװַאגעגסױא ,לַאז ןרעביא רעטגילייוו
 טָאה ןעמ ןוא ,ןגױא יד טשטיינקענוצ ,טנַאה רעד ףיוא ּפָאק םעד
 ינשי .ךַאװ זיא רע יצ ,טלמירד רע יצ ,טסואוועג טשינ רעדיוו
 .טמוק ָאד סָאװ ,םעלַא םעד ןופ טייוו רעייז ןעוועג רע זיא סלַאפ
 .ןיוװעגסיוא סע טָאה ױזַא ,רָאפ

 ןּבײלקסױא ןופ רודעצָארּפ יד ןגיוצעג ךיז טָאה גנַאל
 ,ט?יּפשעג עלָאר עסיורג ַא טָאה עירעלַאג יד סָאװ ייּב -- ,רעציזרָאפ ַא
 שימ ןַאמ רעפיוה ַא המיב רעד ףיוא ןזיוװַאּב ךיז טָאװ ךעלדנע
 .ענ-ץרוק ַא ןוא ענירּפושט רעטָארגַאב-ץרַאװש ַא ,רענעגיולפעצ ַא
 ,לדרעּב ןטינש

 טקיקעגפורַא לכיימש ןגידנריפמואירט ַא טימ ךיז טָאה רע
 וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה רע ,לַאז ןגיטכיל ,ןסייוו ןיא

 שיטסַאיװטנע טייז ןייא ןופ םיא טָאה ןעמ תעשּב ,ןעלכיימש
 רענידהאנח ןייז ךיז טָאה רעּבָא רעמכָאנ ,ןייטשפיוא טימ טסירגַאּב
 רעטייוא רעד ןעוו ,םינּפ ןייז רעּביא ןסָאגעגרעדנַאנַאפ לכיימש
 ןעװעג םינפ-לּבקמ םיא ןּבָאה ,עירעלַאג יד רקיע רעד ןוא ,דצ
 { :םערַאיל ןּגיכליה ַא טימ

 .ומֹּב ' טפיימ-סקלטמ !תרשמ סווָאלינרָאק !רע טעררַאפ --
 } !טנוה רעגיט

 1 רעטנּורַא ! רעטנורַא :
 . !רעגיטשרודטולּב דלעה.המחלמ -
 רעד טָאה -- ! ןעייומרוד יילּפ טימ ןעמ ףרַאד ףוצרּפ ןייז --

 .עירעלַאג רעד ןופ ןגירשעגּפָארַא גנוי רעשיצנש
 ןפ רער יד ןויועג ךיז טָאה טרָאד-ןוא-ָאד ןופ ןוא |

 םיא ףיוא טליצעגנַא ,סקיב ַא
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 ריפ עלַא ףיוא ,"גנולמַאזרַאּפ-סגנודנירג, ַא ריא טָאה טָא --
 ..ןגָאירַאפ וצ ייז ןטניוז

 טשינ טָאה ענירּפושט רעטעשָאלּפעצ רעד טימ ןַאמ רעד
 ךעלדנע .ןעיירשסיוא ךיז טזָאלעג טָאה ,ןעלכיימש וצ טרעהעגפיוא
 .רעמַאק םעד טלעטשעגנָא טלָאװ רע יו ,טסוהעגסיוא ךיז רע טָאה
 / .ןדער ןּבױהעגנָא ןוא ,ןָאט

 ןטרעטסײגַאּב ןגיציה ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא דלַאּב זיא רע |
 .עיצולָאװער רעד ןופ רעריטרַאמ יד ןגעו טדערעג טָאה רע .,ןָאט
 רָאנ .םישודק ענעלַאפעג יד ןופ ןעמענ יד טנָאמרעד טָאה רע
 טימ ןרָאװעג ןסירעגרעּביא רע זיא טרָאװ ןטייוצ ןדעי יב
 ןופ ייס ,לַאז ןופ ייס לע ןשיטסיװעשלָאּב ןופ ןעיירשעגסיוא
 :עירעלַאג רעד

 םעד ןופ ןסיוו ףרַאד רע !!קעדָאּפס ַא רע טיירד סָאװ --
 !םעלַא

 ןוָאלינרָאק טימ סעּפע ןעמ טרעה סָאװ ,רעּביל זנוא טגָאז --
 ? ןיקסנערעק טניירפ ןייז טימ ןוא

 סָאװ ?ןעװעג ןיוש וטסיּב װָאטַארַאס ןיא ,רָאנ גָאז --
 {װָאטַארַאס ןיא טרָאד סעּפע ךיז טרעה

 ןרָאװעג ןסָאגעגּפָא דלַאּב זיא טרָאװ שיטסַאיװטנע סעדעי
 ,ןשינערעהוצנָא עניימעג ןוא רעטרעוװ-לדיז סרעּבעצ עצנַאג טימ
 ייֵס ,לַאְו ןופ ייס ,ּפָאק סרענדער ןפיוא ןסָאגעג ךיז ןּבָאה סָאװ
 ןעגנַאגעגסױא ןיילַא רענדער םייּב זיא דלַאּב ,עירעלַאג רעד ןופ
 רעמ ןגעװ ןדער וצ ןּבױהעגנָא טָאה רע ןוא ,גנורעטסיײגַאּב יד
 רעמ ךָאנ טָאה סָאװ -- ,םיקוליח-ײטרַאּפ ןגעוו -- םינינע עשיטקַארּפ
 טּפַאכעגּפָארַא טציא ךיז טָאה עירעלַאג יד .רעטימעג יד טילגעצ
 טָאה ךעלדנע ,עטלייוורעדסיוא יד טימ טשימעגסיוא ךיז ןוא ןטנוא
 םייּב ,ןטייווצ ַא ןפורעג טָאה'מ ,ןטימניא טקַאהעגּפָא רענדער רעד
 טָאה ױזַא .טרזחעגרעּביא רעדיװ סענעצס יד ךיז ןּבָאה ןטווצ

 ךעלדנע ךיז טָאה'ס זיּב ,גנַאל ןהעש ,גנַאל ןהעש ןגיוצעג ךיז
 ;לֹוק ןצנַאג ןפיוא ךיוה רענלעז ַא ןגירשעצ ּפָארַא עירעלַאג רעד ןופ

 ריז לָאז לװייט רעד זָא !ןיא סָאד גיליײװגנַאל יװ ,ךָא --
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 טרעהרעד ךיז ןּבָאה דלַאּב ןוא ,לַאנגיס ַא ןעוועג זיא סָאד
 }:תולוק

 עצנַאג ַא !?!ןעשטומרַאפ וצ טנייה זנוא ,ייז ןעניימ סָאװ -- '
 ..ךיז טליװ ןפָאלש !ןטלַאהוצּפָא ָאד זנוא טכַאנ

 ןעמיטש טרעהעג ןעלקניוו ענעדישרַאפ ןופ ךיז ןּבָאה'ס ןוא
 | : ןּפור

 זיוה.םיעגושמ עגיזָאדסָאד טייצ !ןיוש גונעג ,ןיוש גונעג --
 | ! ןסילש וצ

 ;ןעירשעג יד ןוא סעדער יד ןופ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד
 טנעלעגנָא ,ןגיוא עשיקימלַאק יד טימ ןַאמ רעד ןסעזעג ץלַא זיא
 .ּפָאק-עניסיל רעגיצנַאלג רעטרַאה ןייז ,טנַאה רעד ףיוא ּפָאק םעד
 עשירטקעלע יד סָאװ ,ןייש רעגיטכיל רעד ןיא טצנַאלגעג טָאה
 ןעזנָא ןטרַאה םעד טליפעג טָאה ןעמ ןוא ,ןסָאגעג ןּבָאה ןּפמָאל
 ןעוועג ןענעז ןגיוא עלַא ,םיא ןופ ןייזייב ןגידתושממ םעד ,םענייז
 טכַארטַאּב ןעמ טָאה ןקילּב עגיטשרוד טימ .םיא וצ טעדנעװעג
 רעד טימ ריר ןדעי ,ּפָאק ןטימ ךַאמ ןדעי ,ענייז גנוגעווַאּב עדעי
 רעד ןיא ,קעלפ םעניילק ןפיוא טרָאד ךיז טלָאוװ'ס יו ױזַא .טנַאה
 טכַאמ יד ןוא ןליו רעד ,המכח יד טרירטנעצנָאק ןעוועג ,עשזָאל
 | .רָאפ ָאד טמוק סָאװ ,םעלַא םעד ןופ

 :ףעט ַא יװ ,ןטכַארטַאּב ןייא ןיא ןטלַאהעג םיא טָאה ןעמ י
 ףיז טוט סָאװ ,הלוח ןכעלרעפעג ַא וצ וצ-טגייל'מ סָאװ ,רעטעמַאמ
 גנורירּביװ רעד ןופ זיולּב טלָאװ ןעמ יו ?עשזָאל רעד ןיא טרָאד
 סע יװ ,ןייגרעד טלָאװעג ּפָאק ןגיוָאדמעד םורַא טפול רעד ןופ
 .טלַאה

 ןעוועג ןענעז ןגיוא יד ,ןגיוושעג טָאה ּפָאק-עניסיל רעד רָאנ
 .טּפָאלש החגשה יד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע ןוא ,טשטיינקרַאפ
 עגידנצנַאלג ,עטרַאה יד .ןייז ריא טליפעג רעּבָא טָאה ןעמ
 ןּבָאה עלַא - לַאז ןיא ןטכױלעג ןוז עכעלטעג ַא יו טָאה עניסיל
 .נײרַא טלָאװעג ןטלָאװ ייז יװ ,ןקילּב יד טימ ןעמונעגכרודַא יז
 .טוט סָאװ ,טלעװ רעגידתודוס-דוס רעד ןיא גינייוועניא ןעגנירד
 ךנַאלסור ןופ רעדער יד יװ -- ,ןייב סעניסיל רעד רעטנוא ּפָא ךיז
 ןוא לרוג ריא ךיז ןסיוורעד וצ ידּכ - ,טיירדעג טרָאד ךיז ןטלָאװ
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 ךעלדנע .ןגיוושעג גיקענטרַאה רעּבָא טָאה עניסיל יד ,דיײשַאּב ריא
 רעד ןוא -- ןוטעג-ץענעג ןסיורג ַא - ןּבעגעג-געװַאּב ַא ךיז יז טָאה
 ,ןּביױהעגפיוא ףוג ןרעּביא ךיז טָאה ּפָאק

 .רעטיצ ַא ןעגנַאגעגכרודַא זיא לָאז ןרעּביא| |
 ףיז רע טָאה - ,טײקשירַאנ סָאד ןגידנערַאפ וצ טייצ --

 םיא טימ ןסעזעג ןענעז סָאװ ,רעטיײלנַאּב ענייז וצ ןפורעגּפָא
 | .עשוָאל רעד ןיא ;

 טגערפעג םיא טָאה -- ? ןּביירטעצ ייז ןייגפיורַא ךיא לָאז --/
 ןיא טָאה'מ סָאװ -- ,ןַאמרעגנוי רעשיטָאטש רעטרָאהַאּב-ץרַאװש ַא
 ,םַאטשּפָא ןגיאורמוא ןייז ןעזעגנָא רָאה עטלזיירקעג ענייז

 מרָאפטַאלּפ רעד ףיוא רעסעּב טקיש ?ריא סָאװ ךָאנ --
 טגָאזעג טָאה -- ,ןייטשרַאפ רעסעּב םיא ןלעװ ייז ,קַאינזעלש רבח
 ! ןגױא עשיקימלַאק יד טימ ןַאמ רעד
 /  .טענורּב רעד טגערפ --?דלַאּב -;|==|

 רע טָאה -- ,ןרעטייוורעד ךיז לעװ ךיא זיּב ,רעסעּב טרַאװ --
 ןיא רענייּב-קַאּב עשילָאגנָאמ עטיירּב ענייז טײרּפשעגרעדנַאנוּפ
 | | ,רעװַאג ןגידנעייגסיוא ןַא

 / ,רעטײלגַאּב ענייז טימ עשזָאל יד טוָאלרַאפ טָאה ןַאמ רעד
 ,ןטזיילרעד ַא טימ .גנורעטכיילרעד ַא טליפרעד ךיז טָאה לָאז ןיא
 ךיז ןּבױהעגנָא טצעי רעדנציורָאפ רעד טָאה ןָאט ןטגיטומרעד
 .גיטומרעד ַא ,רערעיירפ ַא ,עמיטש ןייז טימ ןעילגוצרעדנַאנוּפ
 רָאנ ,ייז טזָאלרַאפ יּבר רעד ןעו ,רעדניק יװ ךיילג -- רערעט
 רעד עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןזיװַאּב ךיז טָאה ןענירעד ןטימניא
 .,ןדנציזרָאפ םוצ ןעמוקעגוצ זיא רע .קַאינועלש רבה זָארטַאמ
 רעד ןטימ ןיא טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא טימ םיא טלעטשענּפָא
 ןטסעפ ַא רעּבָא ןגירעדינ ַא ףױא םיא וצ טגָאועג ןוא עזַארּפ
 | | 2 (גלוק

 ,לַאז םעד ןגיניירוצּפָא טייצ ,רעדנציזרָאפ רבה --|
 .יפַאֹּבַא ןוא רעטרעדנואװרַאפ ַא טָאה רעדנציזרָאֿפ רעד

 ךיז טָאה רע .זָארטַאמ ןגידהּפצוח םעד ףיױא טקוקעג רעטגיד
 טימ ןוא ןעגנוגעװַאב עגידוועריר ,ענידעבעל טימ ןעמונעג
 ךגעװ עיצקעל ַא זָארטַאמ םעד ןּבעג וצ םיטש רענעּבױהרעד א

 ,20 11 עווקטָאּפ ,שֵא
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 ןּבָאה רעדנציזרָאפ םורַא ,ךיז טניפעג רע ןכלעוו ןיא ,טרָא םעד
 ןענעז עכלעו ,עטלייוװרעדסיױוא יד ןּבױלק וצ ןּבױהעגנָא ךיז
 רעּבָא טָאה זָארטַאמ רעד .רעטרע ערעייז ןופ ןענַאטשעגפױא
 | .תויהש עגנַאל ןייק ןכַאמ טזָאלעג טשינ

 רימ .רעדייא ,ךיז טייגעצ ,עקשטיטלַא ,ךיז טייגעצ = ,ונ --
 ! רעטנוא.ןּביירט

 .ןריטסעטָארּפ וצ טוװװאורּפעג ךָאנ ןּבָאה עטלמַאזרַאפ יד
 / ןגירשעגסיוא טָאה ,טסַאיזוטנע ןַא ,רענייא

 קלָאפ ןופ ןענעז רימ ;ןייג טשינ רימ ןלעוו ןטוג טימ --
 .עטקישעג

 ןזיוועג ןזָארטַאמ . עטנּפָאװַאּב גנעגנייא עלַא ןופ ךיז ןּבָאה
 עָארג יד ןגָאױוצרעטנוא סעּבלָאק יד טימ ןּבױהעגנָא ןוא לַאז ןיא
 .רַאװדרעד-גנַאל רעד ןופ -- ,עיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ ּפעק
 ,"גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג, רעטשרע רעטעט

 .עג ןענעז קלָאפ ןופ עטלייװרעדסיוא יד ןעװ ,סנגרָאמוצ
 ערעווש ענייז ןענופעג ייז ןּבָאה ,"ץַאלַאּפ ןשירװַאט , םוצ ןעמוק
 וצ טקוקענסױרַא ןּבָאה ןטעכַאטש יד ןופ ןוא ,ןטָאלשרַאפ ןרעיוט
 ,ןסקיִּב עשיטסידרַאװג-טױר יד ןופ ןטענגַאג יד ײל
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 5 לטיּפַצץ

 לָאטַאנַא רבח טימ ךערּפשעג ַא
 ,"לַאז ןסײװ, םעד ןופ סעירעלַאג יד ןופ רענייא ףיוא

 ךיז טָאה ןוא ןיקרימ ירַאכַאז ןסעזעג זיא ,ץַאלַאּפ ןשירװַאט ןיא
 יד ןופ רענײא סלַא .ענעצס-סגנוּבײרטעצ רעד וצ טקוקעגוצ
 ןגיטסעפַאּב וצ עיסימָאק רעוויטקורטסנָאקער ַא ןופ רעריפנָא-טּפױה
 ףֹּכיִּת ןרָאװעג ןפַאשעג זיא עכלעוו ,םישזער ןשיטעיװָאס םעד
 ןיא ןענופעג ךיז רע טָאה ,שינערעקרעּביא-רעּבָאטקָא רעד ךָאנ
 זיא רע .דַארגָארטעּפ ןוא עװקסָאמ ןשיװצ רעקרַאפ ןגידנעטש ַא
 ,"טעטימָאק ןכעלטפַאשטריװ, םעד ןיא ןרָאװעג ןפרָאװעגנײרַא
 עּנייז סָאװ רַאפרעד טשינ ,רעריפנָא-טּפױה יד ןופ רעגייא סלַא
 ??ַאמ רעד ,טריפעג ןיהַא םיא ןּבָאה ןטייקגיאעפ רעדָא ןעגנוגיינ
 ןטעּברַאנעמַאװצ ןלעװ ןלָאז סָאװ ,ןשטנעמ עטנעגילעטניא ןיא
 ,טכַארּבעג ןיהַא םיא טָאה לַאפוצ רעד ןוא ,םישזער םעיינ ןטימ

 עדעי יװ ,ךיז טָאה "טעטימָאק רעכעלטּפַאשטריװ, רעד !
 -וצפרַא יױזַא יװ ,קיטילָאּפ טימ רעמ ןּבעגעגּפָא ,עיצוטיטסניא
 ,ןטנעגילעטגיא עגינעּפשרעדיװ יד ףיוא סרוק םעיינ םעד ןעגניווצ
 ןטלַאהעג טָאה ןעמ .ןעמעלּבָארּפ עכעלטפַאשטריו טימ רעדייא
 ןעמענ ןרָאפעג זיא ןיקרימ ןוא ,רטנעצ םוצ ךיז ןרעהוצ ןייא ןיא
 ענייז ןופ רענייא ףױא .רטנעצ-טּפיוה םעד ןופ סעיצקורטסניא
 רעד ןֹופ גנוננעפע רעד ףױא טעשזדנָאלּברַאפ רע טָאה סעזייר
 יי ,גנולמַאזרַאּפ-סגנודנירג

 רע .ענעצס-סגנוּבירטעצ רעד וצ טקוקעגוצ ךיז טָאה רע
 יד ,םעק עָארג יד ,קלָאפ ןופ עטלייוורעדסיוא יד יװ ןעזעג טָאה
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 ןייא טשינ טָאה רע עכלעוו ןשיװצ ,רעמינּפ עטכיילּבעגסיױא
 ןרעװ ,טנעקרעד רעריפ.סקלָאפ ןוא רענָאיצולָאװער ןטמירַאּב
 יװ ,טלימעג טָאה רע .סַאג רעד ןופ ןגירשרַאפ ,טכַאלעגסיוא
 ענעּבירטעגנעמַאזוצ ןופ ןטָארטעצ טרעװ תורוד ןופ גנונעּפָאה ַא
 .טרָאװטנַארַאפ רענעגייא ףיוא טשיג סָאד ןעוט סָאװ ,ןטנעמעלע
 ןופ וצרעד ןרָאװעג טלעטשעגנָא ןענעז ייז לייוו רָאנ ,טייקכעל
 .רעריפ

 .טָאה ,שינערעקרעּביא רעד ךָאנ דלַאּב ,עװקסָאמ ןיא ןיוש
 רעד ןיא ךיז טּפַאש סָאװ ,"לעּב , םעיינ ןרַאפ ןקָארשרעד ךיז רע
 .עסַאמ רערענָאיצולָאװער רעגידנשרעה-ןיילַא רעד ןופ טלַאטשעג
 ןוא טנעה עגיטכעמ עריא סיוא-טיירּפש יז יװ ןעזעג טָאה רע
 ןופ ןעגנולשרַאפ טרעוו ץלַא ,"סרעעז, יד ,רעריפ יד ןיירַא:טמענ
 ןייז ייּב טפַארק רעגיזָאדרעד ןָא ןסױטשעגנָא ךיז טָאה רע ,ריא
 רע רעכלעוו ןיא ,דנַאלסור עיינ סָאד ןעיוּבוצפיוא ,טייקגיטעט
 טָאה רע ,ןָא גָאט ןטשרע םעד ןופ ןפרָאװעגנײרַא ךיז טָאה
 ,טפַארק רעד ךרוד ןעגנַאפעג גָאט ןדעי ןרעוו רעריפ יד יװ ,ןעזעג
 ךָאד רעּבָא ,ןקָארשעג ךיז טָאה רע ,ןפורעגסױרַא ןּבָאה ייז סָאװ
 ןטשרע ןייז ןופ עיצרעניא יד ואוו ,רעטייוו ןעגנַאגעג רע זיא
 ,ןגיוצעג םיא טָאה טירש

 ףיז ןיא טקיטשרעד טָאה רע ןוא -- ,ןייז סע ףרַאד ױזַא --
 ןלַאפ וצ ןּבױהעגנָא טָאה סָאװ ,דשה ןוא קפס ןופ ןטָאש ןדעי
 ?ןעד סָאװ ָאט ,טָאג ...סָאד טשינ ןעוו -- ,ןּבױלג ןטצעל ןייז ףיוא
 ךיז ןסייר רימ רעכלעוו ךרוד ,ריט עטצעל יד ךָאד זיא סע
 : | ,ןײרַא

 .קעװַא טשינ רע טָאה עירעלַאג רעד ףיוא טרָא ןייז ןופ
 טָאה סָאװ ,עניסיל רעטרַאה רעד ןופ גיוא ןייז ןעמונעג
 -- ,עניסיל רעד רעטניה ,טרָאד .טכיל ןשירטקעלע םעד ןיא טניישעג
 -ךיז טָאה טרָאד .רעדער יד ךיז ןעיירד -- ,טכַארטעג ךיז רע טָאה
 ךוא ,םעלַא םעד ןופ לכש רעד ןוא ןסיװ סָאד טרירטנעצנָאק

 .,רעדנעּב יװ ןלַארטש יד ךיז ןעיצ ,עניסיל רעד ןופ ,טרָאד ןופ
 ןעװ ןוא .רָאפ.טמוק סָאװ ,םעלַא םעד טימ ןָא ךיז ןדניּב ןוא
 פעד וצ זיא סע ןוא ,ןייז ױזַא סע ףוַאד ,טרָאד ןופ טמוק סע

 ו
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 -ָאמ ןֿפײא זנוא רַאּפ זיא סָאװ ,גנוגיטכערַאּב ערעכעה ַא ָאד םעלַא
 רַאפ רשוי ןוא לכש ןייז טגָארט רע רעּבָא .טרעטסניפרַאפ טנעמ
 ,ןגרָאמ ןגיּבייא ןוא ןגיטכיל םעד רַאפ ,ךַאז רעסיורג רעד

 ,ןרעפטנערַאפ וצ ץלַא סָאד ןיילַא ךיז טװאורּפעג טָאה רע
 טכַאמעג ןענעז סָאװ ,ןעגנומיטש יד ןופ ,ךיז רַאּפ ןײטשרַאפ וצ
 ראוי ,זיירק םעד ןיא גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג רעד ןגעװ ןרָאװעג

 טריפעג טרָאד ןענעז סָאװ ,ןכערּפשעג יד ןופ ,טרעקרַאפ טָאה רע
 .תיצמת םעד ןעמענסױרַא טוואורּפעג רע טָאה ,ןרָאװעג

 געװ ןפיוא רענייטש ןגייל ,ןרעטש רָאנ ייז ןלעװ סיוועג --
 ןיא יז ןקעטש עיגָאלָאכיסּפ רעייז ןיא ,ןּבַאגפיױא עסיורג יד ןופ
 ,טּבערטשעג יז ןּבָאה גנַאל ןּבעל עצנַאג סָאד ,טלעוו רעטלַא רעד
 טימ תוילת יד ףיוא ןעגנַאגעג ןענעז ײז .םעד רַאפ טפמעקעג
 טייהיירפ רעד סורג ַא ,טנעמָאמ ןגיזָאדמעד ףיוא גנונעפָאה רעד
 טנעמָאמ רעד ןעוו ןוא ,םירבק ערעייז ןופ דנַאר םייּב טקישעג
 ןפרָאװעג ןוא לגילפ עקרַאטש ענייז טימ ןעילפוצ ןעמוקעג זיא
 יד יװ .ןקָארשרעד ךיז ייז ןּבָאה ,ןײרַא ןּבעל ןלַאער ןיא ךיז
 ןופ ןטָאש םעד רַאפ ןפיולקירוצ ןּבױהעגנָא ייז ןּבָאה םינדחּפ
 .ברוד ןסקַאװרעד ןעוועג טשינ ןענעז ייז ,תוקפס ענעגייא ערעייז
 ןיא טקַאהעגסױא ןיילַא ןּכָאה ייז סָאװ ,ןריט יד ךרוד ןייגוצ
 ןיילַא ךיז ןּבָאה ייז ,גנופַאלקשרַאּפ ןופ טנַאװ רעגירָאי-טנזױט רעד
 ,טייקסיורג רענעגייא רעד רַאפ טעשטרָאקעגנייא

 ןסקַאװרעד טשינ ןענעז סָאװ ,יד ןעמ ףרַאד ןטָארסױא
 עטדימשעגוצ יד ,ןטייק ענעגייא יד טימ עטעטנעּפעג יד ,ייז ידּכ
 לא ,געו םעד ןרעוושרַאפ טשינ ןלָאז ,ןטכענ ןטפַאלקשרַאּפ םוצ
 יד ,ןיינ ?ןירַא טייקגיטכיל רעד ןיא ןעילפ וצ ןפַאלקש ןעמוק
 זיא סע אוו ,טרָאד ןרירטנעצנָאק ךיז ףרַאד טכַאמ עצנַאג
 לָאז רע ידּכ ,ןליו רעד ןוא ןסיװ סָאד ,רשוי רעד טלמַאזרַאּפ

 ןיא טלעװ יד לגילפ ענייז ףיוא ןריפרעּבירַא ןענָאק טרעטשעגמוא
 עצנַאג יד ןעמ ףרַאד םעד ּבילוצ ,ןירַא ןגרָאמ ןגיטכיל םעד
 ,ֿפדיײש ןטרַאה ןטימ ןַאמ םעד ןופ טנעה יד ןיא ןוָאל טכַאמ
 ַּב ךיז טּבעװ סָאװ ,סָאד ןריפוצסיױא חוּכּב ןייז לָאז רע ידּכ
 | - ,חומ ןיא םיא



 עײקמָאמ עי

 .סגנודנירג רעד טימ רעטנורַא ,ןטעיוואס יד טכַאמ עצנַאג יד
 ! גנולמַאזרַאפ

 .טשינ יד טימ רעטנורַא ,ןטעיוװָאס יד טכַאמ עצנַאג יד ,ָאי
 עגיזָאדסָאד ךיז ןיא טנָאזעגכָאנ ןיקרימ טָאה - !ענעטקַאװרעד |

 ,ןטיהיירפ עטקנעּבעגסױא יד רַאפ ,םולש םעד רַאפ ןיירשעג
 .רַאפ יד ,ןעמעלַא זנוא רַאפ ,עטגָאלּפעג ןוא עטגיניײּפעג יד רַאפ
 .רעד ַא ןעננערּב וצ טלעוו רעטגיטולברַאפ רעד רַאפ ,ענעלַאפ
 ! גנוזייל

 ןטַאדלָאס ןוא ץוָארטַאמ יװ ,ןעזעג טָאה רע זַא ,ךָאד|
 .עדיא יד ןסקיּב ערעיײז ןופ סעּבלָאק יד טימ רעטנוא.ןּביירט
 ןיא ,םעק עָארג יד ןוא רעמינפ עטכיילּעגסיוא יד טימ ןטסילַא
 זיא ,סעקװָאטַאװ עשרעױּפ יד ןיא ,סעקטרוק עטשרעּפ יד
 .רעפרעק ןצנַאג ןייז ךרוד רעטיצ רעגידנכעטש ַא ןעגנַאגעגכרוד
 רעד טימ טלעטשרַאּפ ייז ךיז טָאה ,ןגױא יד טכָאמרַאפ טָאה רע
 .מוא ,רעסואימ ַא ףיוא ןקוק טשינ ליװ ןעמ ןעװ יװ ױזַא ,טנַאה
 לקע רעכעלקערש ַא ןעמונעגמורַא םיא טָאה סע .ךַאז רעכעלריטַאנ
 ןופ ךיז םורַא טרעהעג טָאה רע סָאװ ,ןעיירשעג עדליװ יד רַאפ
 ןזָארטַאמ יד ןּבָאה עכלעוו ,עירעלַאג רעד ףיוא םירבח ענייז
 רעמ טימ טעּברַא רעייז ןוט ןלָאז ייז זַא ,טומ ןּבעגעגרעטנוא
 ,קשה ןּבעגוצוצ ייז ןעוועג גיטיונ טשינ זיא סע שטָאכ ,טייקטסיירד

 ןמיוא ץעז ןטוג ַא טימ ,רעטעררַאפ יד ,ייז טגָאירַאּפ --
 רעטּבעלקעגוצ ַא טימ רעגיזעג-ץרוק ַא ןגירשעג טָאה -- ! סגעווטילש
 ,ןרעטש ןטציוושרַאפ ןייז ףיוא ענירּפושט

 ןיקרימ טָאה - !גונעג ,גונעג !ףיוא-טרעה ,ףיוא-טרעה --!
 ,דליוו ןעיירש וצ ןּביױהעגנָא גנילצולפ

 רעטנַאקַאּבַא םיא טָאה - רבה ,ריד טימ ןזיא סָאװ --
 -- ,טרעדנואוורַאפ טגערטעג ,םיא ןּבענ ןסעזעג זיא סָאװ ,עװקסָאמ ןופ
 ?יײז ךָאנ טקנעּברַאפ ךיז רשפא

 !ןגָאירעטנוא סָאד סָאװ ךָאנ ! ייס.יוו-ייס ךָאד ןעייג יז --
 ,טכַאלעג רעצימע טָאה - ,ןעילפ ןלָאז ייז ידּכ --

, 

 רעד טָאה ,ץַאלַאּפ ןשירװַעט ןופ סיֹורַא זיא ןיקרימ זַא
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 .טכַאב רעד ןיא טצילכעג ,סיפ ענייז רעטנוא טקַאנקעג יינש
 ןעוועג טלָאװ רע יוו ױזַא ,ןגיובעגנייא ןעגנַאנעג ןיא רע ,ןיײרַא

 סָאד טַאהעג טָאה רע .סעצײלּפ ענייז ףיױא אשמ ַא ןגָארטעג
 רָאנ ,ןעועג ייּברעד רָאנ טשינ זיא סָאװ ,שטנעמ ַא ןופ ליפעג
 -עג טשינ טָאה רע יו ,ךַאז עסואימ ַא ןוטעגּפָא ןײלַא טָאה סָאװ
 ןגיזָאדמעד ןופ טייקגיטיונ יד ןיילַא ךיז רַאפ ןרעפטנערַאפ טלָאװ
 סָאװ-רָאנ ןּבָאה סָאװ ,ןעקנַאדעג עגידנעמַאלפ יד טיִמ טירש
 וצ סָאד תלוכיב ןעװעג טשינ רע ויא ,ןריהעג ןייז ןיא טילגעג
 ,ןרָאװעג ןשָאלעגסיױא זיא ןטנעמוגרַא ענייז ןופ רעייפ סָאד ,ןוט
 סע .קינָאל רעייז ןענָאמרעד טנָאקעג טשינ וליפַא ךיז טָאה רע
 | ,ץרַאה ןיא ךָאל ַא ןּבילּבעגרעביא םיא זיא

 רעצימע םיא טנָאי ,ךיז ןיא טכַארטרַאֿפ ,ױזַא טייג רע יו
 :ךָאנ םיא טפוו ןוא ןָא

 ! ןיקרימ --

  ףעד טעז טכיל ןלעג םעד ןופ .טיינשעג טָאה ןסַאג יד ןיא

 | ,ּפיז ַא ךרוד יו שטנעמ
 !לָאטַאנַא רבח ,ךיז טכַאד --
 ּורָעמ טשינ ךימ טנעקרעד ריא --
 ,..טניימעג רָאנ ּבָאה'כ ,ָאי ,ָא --
 ?גינייוועגיא ןטרָאד ןעוועג --
 .דעגּפָא ּבָאה ךיא .טזָאלעגניירַא טשינ ךימ טָאה ןעמ ,ןיינ --

 .ערעדנַא טימ ןסיורד ןיא טרַאװ
 ,ןיקרימ טגָאז -- !סיוא זיא ץלַא --
 ריא ?סע טלעפעג ךייא !וצרעד ריא טגָאז סָאװ ןוא ,ונ --

 ?רעגירעייז ַא ךָאד טנעז
 סָאװ ,גירעיורט סע ןזיא סיוועג !;ןגָאז ךיא לָאז סָאװ --

 | .וצרעד טכַארּבעג טָאה ריא
 יא זַא ,סע טסייה .ןסעגרַאֿפ בָאה ךיא ,?חומ טייז --

 | ?סָאד טניטכעראּב
 ,עדמערפ רַאפ ןשקע רעד טקעװרעד ךיז טָאה ןעניקרימ ןיא

 סָאװ ,תוקפס יד ןופ ןקרעמ טשיגרָאג ןזָאל וצ טשינ ןליוו רעד
 ימלָאװעג טָאה רע ,טרעקרַאפ ,ןרעיוּב וצ ןּביױהעגנָא םיא ןיא ןגָאה



 עװקסָאמ = 2

 ןוא ,טַאט רעד רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפטימ ןייז ןזײװסױרַא
 :עשלָאב רעטנַאקַאּב-טלָאמעד רעד טימ טגיטכערַאּב יז טָאה רע
 : גנורעלקרעד רעשיטסיוו

 ?ןעוועג סָאד זיא גנולמַאזרַאפ עשיטַארקָאמעד .ַארַאּפ סָאװ --
 גנוריגער עשירָאזיװָארּפ יד סָאװ ,ןישַאמ ַא ןעוועג ךָאד זיא סָאד
 ןופ קורד ןצנַאג םעד טצונעגסיוא טָאה יז ,טלעטשעגפיונוצ  טָאה
 עריא ןּבױלקוצסיא ידּכ ,גנורעקלעפַאּב רעד ףױא טכַאמ רעד
 יזַא וו ,ןסייו רימ ,גנולמַאזרַאפ רעד ןיא ןשטנעמ ענעגייא
 | ,טריצירּבַאפ ןרעוו ןלַאװ עכלעזַא

 גנולמַאזרַאפ- סגנודנירג יד ןפורפיונוצ טציא טעװ ריא ןוא --
 ענייז ןיא טלכיימש --!סָאװ ?תודוסי עשיטַארקָאמעד רעמ ףיוא
 ןיא טּבױלג ריא - .לָאטַאנַא רבח רעד ןיײרַא ךעלעסנָאװ
 - ?עיטַארקָאמעד

 ןוטעגפיױא עיטַארקָאמעד יד טָאה סָאװ ? עיטַארקָאמעד --
 ןעוועג ,רעגיצניו רעדָא רעמ ,זיא טלעװ עּבלַאה ַא ?טציא זיִּב
 יצ ,דנַאלשטיײיד ,ךיירקנַארפ ,דנַאלגנע ,עקירעמַא :שיטַארקָאמעד
 .קערש יד טרעקַאלפעגפיוא טפַאשרעה ריא רעטנוא טשינ טָאה
 .רעטנוא רעטעּברַא טשינ ןרעוו ?המחלמ עטטמַאזיורג ןוא עטסכעל
 ןרָאװעג זיא עיטַארקָאמעד ?ריא ייּב טשינ ןעמ טרעגנוה ?טקירד
 .ָאמעד ןופ טייצ יד .עיצוטיטסָארּפ עשיאיײצילָאּפ ,עכעלצעזעג ַא
 .רוטַאטקיד יד ןָאטמוק סע !טניירפ ןיימ ,ייּברַאפ זיא עיטַארק
 ןופ רוטַאטקיד יד רעדָא ,טַאירַאטעלָארּפ ןופ רוטַאטקיד יד רעדָא
 סָאװ ןוא ,טגנַאלַאּב ןעמ ןיהואוו ,ןסיוו רָאנ ףרַאד ןעמ .לַאטיּפַאק
 , ,ןּביולקוצסיוא

 ןוא טרעדנואוורַאפ טקוקעגנָא םיא טָאה לָאטַאנַא רבח
 :טגָאזעג

 טשיטעג ךיז ןטלָאװ רימ יװ ױזַא ,רָאפ רימ טמוק סע --

 .יזַא טדער ריא אקווד סָאװ ,טרעדנואוו ךימ רָאנ ,ןלָאר יד טימ
 םוצ סָאד ךיז ךיא ּבָאה ,ןייז הדומ ךיז ךיא ןומ ,ךייא ףיוא
 רימ טימ טָאה ריא ןעוו ,טייצ ַא קנעדעג ךיא ,טכירעג ןטסגיצניוו
 ןקָארשעג ךיז טָאה ריא ,טייהיירפ רעטולָאסּבַא ןגעו טדערעג
 .ןסַאמ יד ןיא ןפַאשַאּב רימ סָאװ ,"רַאצ ןעמינָאנַא, ןרָאפ:
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 ךיז ּבָאה'כ ןעוו : ןגָאז ךייא לעװ ךיא ?ריא טניימ סָאד ,ָא -
 ןענָאק לָאז יז ,ערדלָאק עצרוק-וצ ַא זיא טייהיירפ יד זַא ,טגייצרעּביא
 ןטסניימוצ ךיז ןגיטיונ סָאװ ,יד ןּבילקעגסיוא ךיא ּבָאה ,ןקעדוצ ןעמעלַא
 .ןעוועג טעקַאנ ןוא טלַאק טציא זיּב ןענעז סָאװ ,יד ,ערדלָאק רעד ןיא
 ,ןטגעמעלע ערעדנַא ןסיורד ןיא רעּביא-ןזָאל רימ זַא ,ןייז ךעלגעמ ןָאק סע
 ןבָאה יז ןעוו ,טכַאמעג שרעדנַא טשינ ךיוא סע ןּבָאװ ערעדנַא רָאנ
 ערדלָאק יד ןעוו ,טייצ ַא ןעמוק לָאמַא טעוו רשפא ,ןגָאז וצ סָאװ טַאהעג
 זיּב ,ןעמעלַא ןעמירַאװ ןענָאק טעװ יז זַא ,טיירּב ױזַא ןייז טעוו
 זנוא ןענעז סָאװ ,יד ריא טימ וצ רימ ןקעד רעּבָא לָאמטסנעד
 ? סגטייורעד ןופ ריא טייטש סָאװרַאפ רעּבָא ,ןטסטנעָאנ םוצ
 ,טנַאה ַא וצ.טגייל ,ןטיירּבוצסיוא ערדלָאק יד טעז ,טמוק ,אּברדא
 טימ ,ןעמעװ טימ !טכַאמעג ךיז ריא טָאה זגורּב  ַארַאּפ סָאװ
 טלָאז ריא ? ןעגנונעפָאה ענעגייא ערעייא טימ ! ןּבעל ןגייא רעייא
 ךיז טָאה סָאװ ,ןתח םענעי ךָאד טנָאמרעד ריא ,ןייז לחומ רימ
 לָאז רע יּבַא ,טצעזעגכרוד ןטלעוו ,הלּכ ַא וצ טנעכדשעג גנַאל-ןרָאי
 סע זַא ןוא ,ןרעװ טלעטשעג הפוח ַא לָאז סע : ןכיירגרעד סנייז
 רעד ןופ זיא ןוא ,ןקָארשרעד ךיז רע טָאה ,וצרעד ןעמוקעג זיא
 יא סע ?ןלעפעג טשינ ךייא זיא הלּכ יד ,סָאװ ,ןפָאלטנַא הּפוח

 ,עיצולָאװער עלַאיצָאס יד זיא סָאד ,לָאטַאנַא ,ערעדנַא ןייק ָאטשינ -
 סָאװ ,רעד ןוא ,טסנקרַאפ טנעז ריא רעכלעוו וצ ,הלּכ יד זיא סָאד
 ריא טלָאז ,ןדחּפ ַא זיא רעד ,הּפוח רעד רעטנוא ןופ טפױלטנַא
 ,טרָאװ ןפרַאש ןרַאפ ןייז לחומ רימ

 יו טָאה ןוא ןדערסױא טזָאלעג םיא טָאה לָאטַאנַא רבח
 .ַאּפ עסױרג ןייז ;ןלעווליאו ןָא טשינ ,טכַארטַאּב לָאמַא
 .ןעיירפַאּב טנָאקעג טשינ ךיז ןיקרימ טָאה ייּברעד ,גנורעטסייג
 רעד ןיא וליפַא טָאה רע סָאװ ,?לכימש ןשיטָאּפשש םעד ןופ
 סלָאטַאנַא רבח ףיױא ןליּפש ןעזעג טכַאנ רעד ןופ טייקרעטסניפ
 0 | ,ןפיל

 ןיא טלדנַאהעג ןעװעג רָאנ ךיז טלָאװ סע ןעװ ,ָאי-
 טזָאל הנותח ַא ףיוא -- ,לָאטַאנַא רבח טכַאל -- ,דַארַאפ-הנותח ַא
 ,רעּבָא רימ .טנעה יד טימ ןשטַאּפטימ ,ןצנַאטטימ ,ןליּפשטימ ךיז
 רימ סָאװ ,ּבייװ םעד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןענעז ,ןַאמרעגנוי
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 הנותח רעד ךָאנ גָאט ַא ןגָארט ןליוו סָאװ ,יד ןענעז רימ .ןעמענ

 הסנרּפ ןגעװ ,ןּבעל ַא ןריפ ןגעװ ךיז טלדנַאה ָאד ,תוירחַא יד

 סע .ןלָאּבמיס טימ ןדער גונעג רָאנ ,ןּבָאה-רעדניק ןגעװ ,ןבעג
 --,רעטיּב לָאטַאנַא רבח גנילצולּפ טגָאז - ,רעדנואוו ןייק טשינ זיא

 ןּבָאה עכלעוו ,טכָאקרַאפ ױזַא ןרָאװעג טציא ןענעז יד אקווד סָאװ

 ןייק טַאהעג טשינ שינערעקרעּביא רעשיטסיוװעשלָאּב רעד וצ זיּב

 רבח ,ךייא ןיימ ךיא -- ,ךַאז.רעטעּברַא רעד ןיא דנַאטשַאּב ןטסעפ
 יד ,םזילַאיצָאס רעד עכלעוו יײּב - ,ןכײלג סנױזַא ןוא ,,ןיקרימ

 רָאנ ,ןּבעל רעייז טימ ןדנוּברַאפ ןעװעג טשינ זיא עיצולָאװער
 ךָאד רעּבָא ,סוסקול רעגיטסייג ַא ןייז לָאז -- ,ךַאז-סוסקול ַא ןעוועג

 -עג רעיא ךָאד קנעדעג ךיא .טיורּב ךעלגעט-גָאט ןייק טשינ
 ױװַא ךיז ןענָאק יד אקווד ,ןיקרימ רבח ,רימ טימ לָאמַא ךערּפש

 .עג לָאמַאטימ ןענעז יד אקוװד ,ןגָאװ ןפיֹוא ןּפַאכפױרַא טכייל

 ,טשינרָאג סע טסָאק ךייא לייוו ,ןרענָאיצולָאװער עסייה ןרָאװ

 טשינ עיצולָאװער יד ןיא זנוא ייּב ,ריא טגָאז ,הנותח ַא זיא סע

 ,ןּבעל ךעלגעט-גָאט ַא ,ןּבעל ךעלטרָאװטנַארַאפ ַא רָאנ ,הנותח ןייק
 ,טירט-ייּביטירט דלעפ סָאד ןרעקַא סָאװ ,רימ ? טײטשרַאּפ ריא

 .ןעגנירּפש טשינ ןענָאק רימ -- ,זײװנּפָארט סע ןעקנירטַאּב סָאװ

 יד ,גנַאל ןּבעל סָאד ףיוא ,ןיקרימ רבח ,טסנקרַאפ ןענעז רימ

 -עג ןּבָאה רימ .רעדניק ןוא ּבייוו רעזנוא זיא סָאד -- עיצולָאװער
 טשינ ןענָאק רימ .טירש-ייּביטירש ,טציא זיּב ןגָאװ םעד טּפעלש

 ןגָארט רימ ,טנורגּפָא ןפיט ַא ןעעז רימ ןעוו ,ןיקרימ רבח ,ןעגנירּפש

 -עּברַא רעד טימ עטּבײװַאּב ןענעז רימ .תוירחא ןַא קרַאק ןפיוא
 ,סקניל ןופ ייס ,סטכער ןופ ייס ,גנורעטש םוש ןייק ןוא ,ךַאז-רעט

 םוצ געוו ןרעכיז רעּבָא ,ןכעלעמַאּפ רעזנוא ןלעטשּפָא טשינ ןָעָק

 ,תונותח ףיוא טשינ ןעייג רימ לייוו ,ליצ
 ךיז טָאה סָאװ ,רעייפ ןרַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה ןיקרימ

 .רעד טשינ םיא טָאה רע .ןגיוא סלָאטַאנַא רבח ןיא ןדנוצעגנָא
 רַאפ לָאמַאטימ זיא לָאטַאנַא רעטרעקיוהעגנייא רעכיילּב רעד ,טנעק

 | .ןרָאװעג רעכעה זיא ןוא ןסקָאװעגסױא םיא
 -גייא ןייק ןעוועג טשינ ןענעז רימ סָאװ ,רַאפרעד רשפא - = |

 ,טניה םוצ ןעמוקוצוצ ןעװעג רעטכײל זנוא זיא ,עטצנַאלמעג
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 ּונעװ רעייז ןיא ןרָאװעג טעװעטרַאהרַאפ ןענעז סָאװ ,יד רעדייא
 וצ ןסַאּפוצ רעירפ ליפ ךיז ןענָאק םירעױּפ עגנוי זַא ,טגָאז ןעמ
 ןעניימ סָאװ ,ענעסעזעגנייא יד רעדייא ,ןדָאטעמ-רעקַא ענרעדָאמ

 טסַאּפעגוצ זיא ,וק ַא וצ טנַאּפשענוצ ,רעקַא רענרעצליה ַא זַא ,ןלַא

 לָאמליײט זיא ,לָאטַאנַא רבח ,עיצידַארט .דרע יד ןרעקַאוצפיוא

 ןרעטנוא טגיל רוטלוק עצנַאג רעזנוא ,סערנַארּפ רַאּפ גנורעטש ַא
 .עיצידַארט רעד ןופ ךָאי

 -- ,לָאטַאנַא רבח גנילעולּפ טגָאז -- ,רעטרעוו ץלַא ןענעז סָאד --
 רעייא ףיוא טקוקעג טשינ ,עגַארפ עטושפ ַא ןגערפ ךייא ליוו ךיא
 יגיטכירפיוא ריא ןיא טשינ לּפייוצ ךיא סָאװ ,גנולעטש רעגיטציא
 ךייא ןיא טשינ טריטסעטָארּפ יצ -- ,גיאור ןיוש רע טגָאז -- ,טייק
 יניטכערעג רַאפ לימעג ךעלשטנעמ וויטימירּפ טושפ רעיא
 טמוק סָאװ ןוא ּפָא ָאד ךיז טוט סָאװ ,םעלַא םעד ןגעק טייק
 !גנוגיטפעשַאּב רעייא ייּב ךעלנעט-גָאט ןעזוצוצ סיוא ,קפס-ילּב ,ךייא
 גידנקוקוצ ,רעצ רַאפ טעשטרָאקעג טשינ ץרַאה רעייא ךיז טָאה
 ,טשינ טסייװ ןעמ סָאו) ןעגנוי עױר ןוא ןטַאדלָאס יװ ,שטָאכ
 .סױא יד ןגירטעצ ןגָאה ,ןרעװ ןגרָאמ יז ןופ טעװ סע סָאװ
  !קלָאפ ןופ עטלייוורעד

 ןענעז סָאד רָאג .ןעזצוצ ייװ סע טוט סיװעג ,סיוועג --
 ןטרַאד ןימ ,ןָאטמוק סָאװ ,ןּבעל יינ ַא ןופ ןעייוו:סטרוּפעג
 ,ןייז.רבוג ,ןעמוקרעּביא סָאד

 ,ןגָאז ךייא ךיא לעוװ ךַאז ןייא ! ןעמוקרעּביא = ,ןייז:רבוג --
 לָאמַא טנעז ריא -- ,לָאטַאנַא רבח רעּביא םיא טקַאה -- ,ןַאמרעגנּוי
 ןיז ןרעכעה ןגעװ טגערפעג ךימ טָאה ריא ןוא ,רימ וצ ןעמוקעג
 לָאמטסנעד ךייא ּבָאװ ךיא סָאװ ,טסעגרַאפ ,ןוט רעזנוא ןופ
 ךייא בָאה ךיא סָאװ ,ןפרואוורָאפ ערעטיּב יד טסעגרַאפ ,טגָאזעג
 גױא ןַא יװ סע טיה ,טקנעדעג ךַאז ןייא רָאנ ,טכַאמעג טנייה
 עוויטימירּפ סָאד - זיא סָאד ןוא ,רצוא ןטסערג םעד יו ,ּפָאק ןיא

 רֶעד זיא סָאד .זנוא ןיא טּבעל סָאװ ,תמא ןוא רשוי ןופ ליפעג
 םעד ףױא ,ץלַא טייטש םעד ףיוא ,םזילַאיצָאס ןופ ןיז רעטסכעה
 ךס ַא .טײקכעלטעג רעזנוא זיא סָאד ,טייהשטנעמ רעזנוא טייטש
 עויטימירפ עגיזָאדסָאד סיֹהַא טציא ןסייר םירבח ערעייא ןופ
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 םעד ףיוא .ןעגנַאװצ ענרעזיא טימ רעצרעה ערעייז ןופ ליפעג

 ןוש טָאה טלעוו יד ,ןעמגָאד עמיוט ןצנַאלפנייא ייז ןליוו טרָא

 סָאד ןטייּברַאפ ייז ןעוו ,ןעייגרעד ןשטנעמ סָאװ-וצ ,ןעזעג לָאמַא

 ! עיציזיווקניא-ןעמגָאד ַא ףיוא טייקגיטכערעג ןופ ליפעג עוויטימירפ

 ןופ ליפעג ןוויטימירּפ ןגעו טדער ,לָאטַאנַא רבח ,ריא --

 | ?ךיײא וצ סע טמוק יװ ?םייקגיטכערעג

 רעד ןיא טנרעלעג ּבָאה'כ סָאװ ,עיינ סָאד ןיא סָאד -
 + .טכַאנ עטוג ַא רימ סָאה .עיצולָאװער

 .כרוד ,רעלָאמש ,רעגנַאל ןייז יװ ,ןעזעג טָאה ןיקרימ ןוא
 .קורּב ןטיינשַאּב ןרעּביא סיוא ךיז טיצ ןטָאש רעגיטכיז
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 6 לטיפַצְל

 רעטָאפ ןטימ שינעגעגַאּב ַא
 טַאירַאסימָאק ןיא ןעמוקעגניירַא לָאמַא זיא ןיקרימ ירַאכַאז זַא

 -ַאֹּב רעיײנ ןייז טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ,טפַאשטריוו-סקלָאפ רַאּפ
 סָאװ ,ןשטנעמ עגנעמ רעד ןשיװצ םיא ךיז טָאה ,גנוגיטפעש
 ןופ ןרעמיצ-רעדָאפ יד ,ּפערט יד ,ןרָאדירָאק יד טליפעגנָא ןּבָאה
 .רוגיפ עטנַאקַאּב ַא ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג ,עדייּבעג רעסיורג רעד
 יד ןופ רענייא ףיוא ןיילַא ךיז ןיא ןעקנוזרַאפ ןסעזעג זיא רוגיפ יד
 ןייז רוגיפ רעד ןיא טנעקרעד טָאה רע .טרַאװעג טָאה ןוא קנעּב
 ,רעטָאפ

 .םעלק ַא ןּבעגעג דלַאּב טָאה רעטָאּפ ןייז ןופ ןציז ןפוא רעד ;
 ןעזעג טשינ לָאמניײק רעטָאפ ןייז ךָאנ טָאה רע .ץרַאה ןייז וצ
 .עג גידנעטש טָאה רע .שטנעמ םענעכָארּבעצ ַא ןופ עזָאּפ רעד ןיא
 ,רעכױה ַא :טלַאטשעג סרעטָאפ םעד ןוימד ןייז ןיא ןגָארט
 גידנטלַאה ,ןטייצ עטכעלש ןוא עטוג ןיא ,רעגנערטש ַא ,רעצלָאטש ַא
 | . .ענעגייא וליפַא ץנַאטסיד רעסיוועג ַא ףיוא

 ,טנעה יד ףיא טנעלעגנָא ּפָאק ןעֶָארג ןטימ ,ןַאמ רעד
 ןעניקרימ רַאפ ןעוועג זיא ,רעטרעקיוהעגנייא ןַא ,רעטגרָאזרַאפ ַא
 ןיא ןסעגרַאפ דלַאּב טָאה רע זַא ,דמערפ ױזַא ,טנַאקַאּבמוא ױזַא
 רע ןוא ,םיא ןוא רעטָאפ ןייז ןשיװצ טגיל סָאװ ,םוחּת םעד
 .םיא ףיוא תונמחר ןוא רעצ ןטצענערגַאּבמוא ןַא טליטרעד טָאה

 לָאז רע זַא ,רעמיצ-רעדָאּפ סָאד ךרודַא קנילפ זיא רע
 ןוש ךיז רע טָאה ןטפעשעג ענייז טימ .טקרעמַאּב ןרעו טשינ
 ,םלוע ןטימ טשימעגסיוא ךיז טָאה רע .ןּבעגּפָא טנָאקעג טשיג
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 ןייז טכַארטַאּב ןטרָאד ןופ טָאה ןוא לקניוו ַא ןיא ןטלַאהַאּב ךיז
 וצ ןצנַאגניא רעוש ןעועג םיא זיא סע ןכלעװ ,םינּפ סרעטָאפ

 ענייז טלעטשרַאפ טַאהעג טָאה ןיקרימ רעטלַא רעד תמחמ ,ןעז

 טָאה סע עכלעוו ףיוא ,טנעה ענייז ןופ סעינָאלד יד טימ ןקַאּב

 ןייז זַא ןעז טוג ץנַאג טנַאקעג רע טָאה ךָאד ,ּפָאְק ןייז טורעג

 .דיי רענעכָארּבעצ ,רעטלַא ןַא ןצנַאגניא ןרָאװעג ןיוש זיא רעטָאפ

 זיא ,עלעג ַא סלַא טקנעדעג טוג ךָאנ טָאה ןיקרימ סָאװ ,דרָאּב יד

 .געמַאװצ ךיז ןענעז ןציּפש ייווצ יד ,יורג ןצנַאגניא ןעוועג ןיוש
 ןופ ךעלעּברָאט עזיול יד .טשימעגסיוא ,טרעטנָאלּפרַאפ ,ןסקָאװעג

 טָאה ירַאכַאז .ןעוועג גירעּבַאלש רעמכָאנ טציא ןענעז ןגיוא ענייז
 ןוא םיא ןייגוצכָאנ ,גיוא ןופ ןזָאלוצּפָא טשינ םיא ןסָאלשַאּב

 ,םיא טימ ךיז טוט סע סָאװ ,ןרעוװ ריואוועג

 רעד ןופ ןעניז ןופ סױרַא טשינ םיא זיא רעטָאפ רעד

 עטרעגַאלַאּב יד ןשיווצ ןפָארטעגנָא םיא טָאה רע ןעוו ,טונימ רעטשרע

 רעכלעוו ןיא ,הביבס עיינ יד רעּבָא ,"לָאּפָארטעמ; לעטָאה ןיא

 טשינ ויא ,טסינומָאק רעגיטעט סלַא ןענופעג ךיז טָאה ןיקרימ

 טימ ןּבעגּפָא ןענָאק ריא ןיא ךיז לָאז ןעמ זַא ,טסַאּפעגוצ ןעוועג

 רעד ןופ אנוש ַא ,יּושזרוּב ַא רעטָאפ ַא ןופ לרוג ןגעוו ןעקנַאדעג

 .טימ ןענעז ,גיוא-ףיוא-גיוא ךיז ןפערטנָא םייּב ,טציא .עיצולָאװער

 ןשיװצ ןגיל סָאװ ,ןלָאט עלַא ,םיקוליח עלַא ןדנואוושרַאפ לָאמַא

 ,טייקרעטיּב רעד ןופ םיוש רעד ןרָאװעג טשיװענּפָא זיא סע ,ייז
 זיא םינּפ עגיזָאדסָאד ,טעילדימעגנָא טָאה טײהנעגנַאגרַאפ יד סָאװ

 סָאװ ,עטסנגיא סָאד ,עטסטנעַאנ סָאד לָאמַאטימ ןרָאװעג םיא

 .ןדנואוושרַאפ זיא רעטָאּפ ןרַאפ קערש יד .ןּבעל ןייז ןיא טָאה רע
 .רַאפ ,ןטלַא ןרַאפ ןּנָאה וצ ארומ סָאװ רעמ ןעוועג טשינ זיא סע

 .םיוא ןדנַאּב עלַא ךיז ןּבָאה טציא ,ןטרָאד טציז סָאװ ,םענעריול

 ןוא עּביל-ררעדניק וזלּב ןּבילבעגרעּביא יא סע ןוא ,טזעלעג
 ,טייקנדגוּבעגוצ עטסטנעָאג

 .ןענעקרעד וצ ןבעג ךיז ,םיא וצ ןייגוצ טלָאװעג טָאה ןיקרימ
 רע ןוא ,רַאפרעד טרָא עגיסַאּפ סָאד ןעוועג טשינ זיא ָאד רעּבָא

 סָאד טעוו רעטָאפ רעד זיּב ,ןטרַאװּפָא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה
 | .ןזָאלרַאפ זיוה



 219 יה ׁשֵא םולש

 יו ,ןעזעג טָאה ןיקרימ ,ןטרַאװ סָאד טרעיודעג טָאה גנַאל
 -ַאֹּב וצ ימ ךיז טיג ,סעּפע רעּביא טרעטיּברַאפ ,רעטלַא רעד
 םיא סע זיא טכייל ױזַא ,ןטרַאװ וצ ,גנורעדינרעד יד ןפמעק
 ףָאמ רָאּפַא ךיז טָאה ןיקרימ רעטלַא רעד .ןעמוקעגנָא טשינ רעּבָא
 ןעמוקעגקירוצ רע זיא ךָאד .ןײגקעװַא םוצ יװ ,טלעטשעגפיוא
 ןרעדנַא ןַא ןופ ןעמונרַאפ ןיױש טרֵא ןייז ןענופעג טָאה ןוא
 יד ןופ ןגָארטרעד וצ טשינ ןעװעג ָאד זיא טפול יד .,ןגידנטרַאװ
 יו ,עשימרַאזַאק-גילײװגנַאל ַא ןוא עגידנקיטש ַא ,ןשטנעמ עליפ
 ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא ָאד .סעירַאלעצנַאק ןופ ןרָאדירָאק עלַא ןיא
 טייקועכיזמוא ןוא טסגנַא יד סָאװ ,טײקטנַאּפשעג ענעגױצעגנָא ןַא
 ָאד טָאה קערש עטסואוַאּבמוא ןַא ,ןטרַאװ םעד ןּבעגעגוצ ןּבָאה
 םוצ םענייא ןופ ןגָארטעגרעּבירַא ךיז טָאה ,גיקעטשנָא טקריוװעג
 ,גיטייוו ןופ ןטלָאּפשעג ּפָאק רעד ךיז טָאה ןעמעלַא ייּב ,ןרעדנַא
 עטגנערטשעגנָא ,עטבעלעגפיוא יד ןופ ןעזעגנָא טָאה ןעמ סָאװ
 רעכעלקנערק ַא טימ ןגָאלשעג טָאה'ס עכלעו ןופ ,רעמינפ
 ,טעטיזעוורעג

 .רַאפ ַא יורפ ַא ןופ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה טרָאד-ןוא:ָאד
 ,ןטסוה וצ ןּבױהעגנָא ערעדנַא ןיש ןּבָאה ,ץכערק רעטקיטש
 יד ךיז טמענ סע ןענַאװנופ ,ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה ןיקרימ
 סָאװ ,סָאד .ןשטנעמ יד ייּב טייקגיאורמוא יד ןוא קערש עגיזָאד
 יד ךָאד זיא סע !גנוכיירגרעד עטסכעה יד ךָאד זיא ןעשעג זיא
 .רַאפסימ ַא סעפע ?סעכלעזַא ָאד ךיז טוט סָאװ !עיצולָאװער
 | | !סָאװ יצ ,שינדנעטש

 לגניי גידהּפצוח ַא סעּפע יװ ,טקרעמַאּב רע טָאה ךעלדנע
 טרעקַאלפעגפיוא טָאה סע .רעטָאפ ןייז ףיוא ּבָארג רעייז ןָא-טיירש
 / טימ לגניי ןפיוא ןפרַאװ ךיז טלָאװעג טָאה רע ,סעּכ ַא םיא ןיא
 ןייז רעּביא טרעדנואוועג ןיילַא ךיז טָאה רע ןוא .סעקַאלֹוק יד
 ךיז רע טָאה תוחוּכ עלַא טימ .,טייקטרעדנערַאפ רעגידגנילצולּפ

 ןטימ טרעװ רעטָאפ ןייז יו ,ןעזעג טָאה רע ,ןטלַאהעגקירוצ
 ,טונימ ףניפ טרעיודעג סָאה סע ,ריט ַא ןיא ןדנואוושרַאפ ?גניי
 ואוו ,ןיהַא ןפױלניירַא ליוו ,ךיז טגיאורמואַאּב ןיקרימ ,טונימ ןעצ
 רשמא :רעּביא.טכַארט רע .רעטָאפ ןייז ןדנואװשרַאפ יא סע
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 .מָא טעװ רע :ךיז ייּב ּפָא רע טכַאמ !?רעגרע ןכַאמ סע טעװ
 טשינ טסלָאמעד טעװ רעטָאפ ןייז ןעוו ,טרעדנוה-ףניפ ןלייצ

 | ,ןיירַא רע טייג ,ריט רענעי ןופ ןעמוקסיױרַא

 -סױרַא רעטָאפ םעד רע טעז ,ךיז ייּב סָאד טסילשַאּב רע יו
 ,עגעגָאלשעגסױרַא טימ ,טּבעלַאּב ךרע ןַא ןָא זיא םיִנּפ ןייז .ןעמוק

 טימ ןוא ,רעפייטש - דרָאּב ןציּפש יד .ןקעלפ עטיור ,עגימַאלּפ

 עגידנלייא טימ רע טייג גנַאג ןטסעפ ַא טימ ,ּפָאק םענעּבױהרעד ַא

 ,םיא רעטניה ןיקרימ ןוא ,גנַאגסױרַא םוצ טירט
 טשינ .גנומיטש-תושמשהךיּב ַא טשרעהעג טָאה ןסיורד ןיא

 סע .ןעקניזרַאפ ןיא ןטלַאהעג טָאה גָאט רעד סָאװ ,םעד ּבילוצ

 .ענ זיא גָאט רעד ,ןהעש-גָאטימרַאפ עירפ יד ןיא ןעוועג ךָאנ זיא

 -עג זיא ןָא ןגרָאמירפ ןופ .רעגידתושמשה-ןיּב ַא ןרָאװעג ןריוּב

 טציא .טייקיינש עגידנקלָאװ ,עטכידעג ַא טפול רעד ןיא ןענַאטש
 ןענעז עטַאװ רעקיטש עטכידעג ןטָאשעג יינש רעד ןיוש טָאה

 ךיז טָאה ןעמ .ןצענ ןענוּפשעג ,שינַאזגיז ,גידעּפושמ ןלַאפעג

 .טכידעג יד ןכלעו ,ללח ןגנע ןַא ןיא ןעמונעגניירַא םליפעג

 .ןּבעװרַאפ ןייא ןיא ןטלַאהעג ןּבָאה ךעלרעטילפ.יינש עדנלַאפ

 םעד ןרילרַאפ טשינ לָאז רע זַא ,טַאהעג-ארומ טָאה ןיקרימ

 רעטניה טלייאעגכָאנ טנעָאג ץנַאג טציא טָאה רע ,קילּב ןופ רעטָאפ
 ,ןשטנעמ ןופ טרענַאלַאּב ןעװעג ןזיא עיצַאטס-ײװמַארט יד ,םיא

 ,טָאה רעטָאפ רעד .טרעקעגּפָא ריא ןופ רעטָאּפ רעד ךיז טָאה

 זיא סע ןכלעװ ,ןטילש ןייק ןעמונעג טשינ ,הּביס ַא סעּפע ּבילֹוצ

 .פיוא ,סופוצ ןעגנַאגעג ןיא רע .ןעז וצ ןעוועג טשינ ךיוא בגא
 ןעלרעטילפ-יינש עסייוו יד .ץלעּפ ןייז ןופ רענלָאק םעד טלעטשעג

 זיא רעטָאפ רעד .עצײלּפ ןוא ןקור ןרעּביא ןלַאפעג םיא ןענעז

 .ןעגנַאגעג רעטייוו רע זיא ךָאד .ןרָאװעג טקעדַאּב ןצנַאגניא דלַאּב

 ןרעטנוא ןלַאפעג זױלּב טשינ ןקור רעד ןיוש זיא טציא רָאנ
 זַא ,טכַאדעגטױא ןעניקרימ ךיז טָאה סע רָאנ ,טײקטלַא ןופ ךָאי
 םרעװ רע ןוא ,יינש טימ קַאז ַא ךיז ףיוא טגָארט רעטָאפ רעד

 םיא טעװ ךלַאּב ןוא ןייא ךיז טעשטרָאק ,רענעלק לָאמַא סָאװ

 ןענופעג טשינ ןיקרימ טָאה ךָאד ןקעדוצ ןצנַאגניא יינש רעד
 ןיש םיא זיא רע שטָאכ .םיא וצ ןטערטוצוצ טומ גונעג ךיז ןיא
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 8 ..לפסי-

 ןעשטּפעש ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא עלייוו עשּפיה ַא ןעגנַאנעגכָאנ
 ױזַא רעּבָא ,"עקשטָאּפַאּפ ,עקשטָאּפַאּפ ,עקשטָאּפַאּפ , םיא רעטניה
 יז ףױא טרָאװ סָאד טליפרעד םיוק טָאה רע זַא ,ליטש
 סָאד טָאה ךלעדגע .טרעהרעד םיוק סע טָאה ןילַא רע ,ןּפיל
 טרַאה זיא רע ןוא ,טומ ןּבעגעג םיא ליפעג-עביל ןוא .תונמחר
 | ; ןטָארטעגוצ

 רעשירַאנ ַא ןוא ,ןפורעגסױא רע טָאה -- ! עקשטָאּפַאּפ --
 ,ןּפיל ענייז ףיוא ןענַאטשעג זיא לכיימש

 רעטלַא רעד טקוקעגמוא ךיז טָאה -?סָאד זיא סָאװ -
 ןוא גנוטלַאה ,טלַאטשעג ןייז ךיז טָאה לָאמַאטימ ןוא ,ןיקרימ
 ןפורעגסיורַא טרָאװ-רעּבױצ ַא ךרוד טלָאװ סֶע יװ ,טרעדנעעג םינּפ
 י ,גנולדנַאװרַאפ ַא ןרָאװעג

 ןדנואוושרַאפ זיא סע ,ןרָאװעג רעכעה זיא רעטָאפ רעד
 ןופ ןיא םינּפ סָאד .סעציילּפ יד ןופ קַאז רעד ןוא רעקיוה רעד
 ייווא ענייז ךיוא ױזַא ,ןעוועג טּבעלַאּב-טױר גנוגערפיוא ןוא טניװ
 .עגסיוא לָאמַאטימ ןעניקרימ טָאה סע .,דרָאּבןציּפש עטיינשרַאפ
 ןלעג ןכעלטנגי רעייז קירוצ ןעמוקַאּב ןּבָאה ייז זַא ,ןזיוװ

 | | ,רילָאק
 יד ןופ טקוקעגסױרַא שטשוטמ לסיּבַא רָאנ ןּבָאה ןגיוא יד

 רע טָאה טנַאה רעד ןופ גנונעוװַאּב ַא טימ .ךעלטייה עטײנשרַאּפ
 ןייז טנעקרעד .םינּפ ןייז ןופ ךעלרעטילפ.יינש יד טכַאמענּפָא
 ,ןעלסקַא יד טימ לקָאש ןגידסעּכ ַא ןּבעגעג רעטלַא רעד טָאה ,ןוז
 טָאה ,קילּב ַא ןעקנעש וצ םיא ןָא ,טרָאװ ַא ןדערוצסױרַא טשיג
 ,טירט עטסעפ טימ טזיירּפשעג רעטייוו רעטָאּפ רעד

 ןטלַאהעג ןוא ןפָאלעגסױרָאּפ ןיוש םיא זיא ןיקרימ רָאנ
 .סָאד ןעשטּפעש ןייא ןיא ןטלַאהעג ,ןײרַא םינּפ ןיא ןקוק ןייא ןיא
 ,?עקשטָאּפַאּפ , טרָאװ
 רימ טימ ךיז ןפערט סָאד !ענייד וצ ייג ?וטסליװ סָאװ -- = |

 רע ןוא ןיקרימ רעטלַא רעד טגָאזעג טָאה -- ,ןטדַאש ךָאנ ריד ןָאק
 ' ,ןעגנַאגעג רעטייוו זיא

 ,טירט םעד םיא טימ ןטלַאהוצנָא טימעג ךיז טָאה ירַאכַאז
 .,ריד טייג סע יװ ,ןסיוו ליוו ךיא ,ארומ ןייק טשינ ּבָאה ךיא --

 ,21 ,11 עװקסָאמ ,שֵא
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 ו טי

 רעטייוו זיא ןוא טרעּפטנעעגּפָא טשיג םיא טָאה רעטלַא רעד
 ,טירט עקרַאטש טימ ןעגנַאנעג

 יכָאנ םיא טרעהענפיוא טשינ ןיקרימ טָאה -- ! עקשטָאּפַאּפ --
 ,גנַאג ןגידנלייא ןיא ןפורוצ

 ,טרעפטנעעגּפָא טשינ רעדיוו םיא טָאה רעטָאפ רעד זַא ןוא
 ,טנַאה רעד ייב ןעמעננָא טוואורפעג ןיקרימ םיא טָקה

 ,ךיד טעּב ךיא ,טשינ ףױלטנַא --
 ןייז ןופ ןרָאװעג טרירעג טלָאװ רע יוװ יװַא ,רעטלַא רעד

 םוצ טגָאזעג ןוא טלעטשענגּפָא ךיז טָאה ,טײקנפלָאהַאּבמוא סדניק
 :רעירפ יו ,סעּכ טימ טשינ ןיוש שטָאכ ,ןוז

 ,סעּפע וצ טגנַאלַאּב ןעמ זַא ,,.טשינ ךיד יײטשרַאּפ ךיא --
 טספרַאד וד ,יּושזרוּב ַא ןיּב ךיא ,ןטלַאה םעד ןָא ךיז ןעמ זומ
 ןדָאש ןעגנערּב ריד ןָאק סע .רימ ןגעװ ןגערפכָאנ טשינ ךיז

 ןיא רעטָאפ םעד טקוקעג ןיקרימ טָאה -- ! עקשטָאּפַאּפ --
 ,ןיירַא םינּפ

 ,סעּפע טרעלקעג ,טלעטשעגּפָא טציא ךיז טָאה רעטלַא רעד
 טימ טגערפעג ךעלדנע ןוא ,הבשחמ רעד ןיא ךיז ןגָאלשעג
 :עסַאמירג רעגידרעזייּב ַא

 ?ןסיוו וטסליוו סָאװ --
 ?ףךיז וטסליפ יו  ריד סע טייג יװ --
 ,ןייז ףרַאד סע יװ ױזַא זיא ץּלַא ,טשינרָאג זיא רימ --

 יז ןּבָאה ןשטיװָאּפיסָא ןָאמָאלָאס רָאנ ,טַארנָארּפ םעד טל
 ,טריטסערַא

 טַאקָאװדַא ןטמירַאּב םעד  ?ןשטיװָאּפיסָא ןָאמָאלָאס -- -
 | ? סָאװרַאפ ? ןירעפלַאה

 ,גנוניימ ןייז טגָאזעגסױרַא ןפָאוצ טָאה רע --
 ונוא ייּב - .ןיקרימ ךיז טרעדנואוו -- ?גנוניימ ַא רַאפ --

 טָאה רעװ .םישעמ רַאפ רָאנ ,ןעגנוניימ רַאפ טשינ ןעמ טפָארטש
 ?טריטסערַא םיא

 טריטטערַא ,ךַאז רעייא ןיוש זיא סָאד ,טשינ ךיא סייוו טָאד --
 ,שטיװָאקרַאמ פיסָא םיא טָאה

 ּורעכלעזַא סָאד ויא רע
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 רע זיא טציא .רבה רענילָאמַא סעקנעשימ זיא סָאד -
 סנירעּפלַאה יד ייּב ןעמונעגוצ טָאה רע ,רָאטיזיװקער ןוא רַאסימָאק

 ,גגוגיואװ .יד

 .טנַארַאפ רעגעגייא ןייז ףיוא ןוטעג טשינ סָאד טָאה רע --

 ןסייהעג רעצימע םיא טָאה סָאד ,טיײקכעלטרָאװ

 ךיא ?םעד ןגעוו ןוט וטסנָאק סאו ,טשינ ךיא סייוו סָאד --

 טרעדנעעג רעטלַא רעד טָאה -- ,לרוג ןייז ןגעוו רעייז ךיז גיאורמואַאּב

 ,ןָאט  ןייז

 .רָאנ ךיד ליוװ ךיא ,רַאסימָאק-ץיטסוי םוצ דלַאּב רָאּפ ךיא --

 ,ןענגערּבמיײהַא

 לסָאװ וצ ?ןעגנערּבמיײהַא ךימ --

 ,טיינש סע ,טנוזעג טשינ סיוא-טסעז וד --
 ןָאק ךיא ,ןגיטפעשַאּב וצ טשינ ךיז וטסָאה רימ טימ --

 ןגעװ ןוט טסנָאק וד סָאװ עז ,ןײטשַאּב לטעטש ןיימ ןיילַא

 | ,ןשטיװָאּפיסָא ןָאמָאלָאס
 וד זַא ,ןטילש ַא ןפור רָאנ לעװ ךיא .,דלַאּב ייג ךיא -|

 ,ןרָאפמיײהַא טסלָאז

 סָאװ טשינ וטסָאה רימ ןגעװ ,לָאמַאכָאג ריד גָאז ךיא --
 טסנָאק וד ןעװ ,ךיז ףיוא ןבעג גנוטכַא ןיילַא ןָאק ךיא ,ןגרָאז וצ

 .וצ ןיילַא טָאג ךיד טָאה ,ןשטיוװָאּפיסָא ןָאמָאלָאס רַאפ ןוט סעפע
 ,טקישעג

 ?ןפערט ךיד ךיא ןָאק ואוו .טרָאּפָאז ייג ךיא --

 ייַּב ,ןייג ,גנוניואוו רעד ןיא ןשטיװָאּפיסָא ןָאמָאלָאס  ייּב --

 טשינ ןױש טגנַאלַאּב יז ,גנוניױאוו רעד ןיא ןשטיװָאקרַאמ ּפיסָא
 .זנוא וצ

 ,םייהַא רָאפ ןוא ,עקשטָאּפַאּפ ,ןטילש ַא םענ -

 ןקַאּב ענייז ןוא ,זייּב ןרָאװעג רעטלַא רעד זיא -- !גונעג --

 :טגיילעגוצ רע טָאה ךיז רַאפ ןוא -- ! ייג - ,ןזָאלּבעגנָא ךיז ןּבָאה
 י ,לגניי ַא ןּבילּבעג ןוא סעיצולָאװער טכַאמעג

 סעגעזעוועג םעד ןופ ץַאלַאּפ םעד ןיא ,רַאסימָאק-ץיטסוי םייּג
 יד ןעגנַאגעגסױרַא זיא סע ןענַאװ ןופ ,רעטסינימ-ץיטסוי ןשיסור

 יד ןפָארטעגנָא ןיקרימ טָאה ,דנַאלסור רַאפ טייקגיטכערעגמוא
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 טימ טקַאּפעגנָא ,ןטייצ עטלַא עגילָאמַא יד ןיא יוו ױזַא ,ןרָאדירָאק
 רעד ןופ ןעוועג ייז ןענעז לָאמסָאד רָאנ ,"רעטעּב , עדנטרַאװ
 ןופ ,עטמַאַאּב עכיוה ןופ ןעיורפ ,טפאשלעזעג רעשיסור רערעכעה
 רעציטש ערעדנַא ןוא טיײלרעטילימ ןופ ,ןטסילַאטיּפַאק עסיורג
 / .רַאּפ טָאה גנונדרָא עיינ יד סָאװ ,םישוער ןטלַא םעד ןופ
 ,טגלָאפ

 ערעייז רַאפ ןעגנורעטכיילרַאפ ןטעּב ןעמוקעג ןענעז םיבורק
 ןעמענרָאפ ןיא ןוטעגנָא ךָאנ ,ןעיורפ יד ,תוסיפת יד ןיא עטנעָאנ
 .מוא עגילָאמַא יד יװ ױזַא טקנוּפ טריפעגפיוא ךיז ןּבָאה ,ץרַאװש
 ןופ טקוקעגסיױרַא ןּבָאה תורצ יד ,"ןטנַאסערעטניא , ענעגיוצרעד
 יז ,רעמינּפ עטציהעצ יד ןופ -- טימעג סָאד ןוא ,ןגיוא עטיור יד
 ענילָאמַא יד ןופ סרעטומ עטסָארּפ יד יװ ױזַא טקנוּפ ךיז ןּבָאה
 ערעיײז ןעמעלַא רַאפ ןזייװאוצסורַא טמעשעג טשינ ,עטגלָאפרַאפ
 טרעהעג ךיז סָאה טרָאד-ןוא.ָאד ,רעמינּפ עטנייװרַאפ ,עכעלקילגמוא
 ןשיוצ יו טקנוּפ ,טקריװעג טָאה .רעכלעוו ,ץכערק רערעטיּב ַא
 .רעד דלַאּב ךיז טָאה סע ןוא .גיקעטשנָא ,ןשטנעמ עטסָארּפ יד
 ןצכולש טקירדעגרעטנוא ןַא ןוא ןטסוה טקיטשרַאפ ַא טרעה

 טָאה סָאװ ,ןַאמרעגנוי רעשטשוטמ ַא ,רַאסימָאק-ץיטסוי רעד
 ַײטרַאּפ ןייז לייוו ,רַאפרעד רָאנ לעטש עכיוה עגיזָאדיד טצעזַאּב
 .לֶאּב יד וצ ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,עגיצנייא יד ןעוועג זיא
 טשינ טָאה ,טריגעלעד ןרָאװעג ריא ןופ זיא רע ןוא ,סעקיוועש
 םיא טָאה ןעמ זַא ,ךיו טײטשרַאֿפ ,ךיז טוט סע סָאװ טסואוועג
 רעטניה ןכערּברַאפ עטסכעלקערש יד ןוטעגּפָא ,טגערפעגנָא טשינרָאג
 ןוא ,טגָאלּפעג םיא סטָאה ןסיוועג שיטסילַאעדיא ןייז ,ןקור ןייז
 } .זעוורענ גידנעטש ןעוועג םעד ךרוד זיא רע

 רע זיא ,טסערַא סטַאקָאװדַא םעד ןגעוו טרעהרעד טָאה רע זַא
 | :לוטש ןייז ןופ ןעגנורּפשעגפױא טושּפ

 -עגסױרַא טשינ ּבָאה ךיא !טגעװרעד סע ךיז טָאה רעוו --(
 ןּבָאה ייז .ַאיַאווָאכָאײָאג טימ ןוט וצ טָאה סָאד ,לעפַאּב ןייק ןּבעגעג
 טסעשז ַא טימ ןוא = ,ןוטעגּפָא סעכלעזַא רימ לָאמנייא טשינ ןיוש
 ךיז ןוא לרערןָאפעלעט סָאד טּפַאכעג רע טָאה טעטירָאטױא ןופ

 :יקציוַארג רַאטימָאק ןטימ ןדניברַאפ ןסייהעג
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  ףעװ ךיא !ריא יצ ךיא ,רַאסימָאק-ץיטסוי ָאד זיא רעוו --
 !ןקור ןיימ רעטניה ןכַאז עכלעזַא ןוטּפָא ןזָאל טשינ

 ךיז ןעמ טָאה טייז רעטײװצ רעד ןופ זַא ,סיוא-טעז סע
 ,רַאסימָעק-ץיטסוי ןופ טעטירָאטױא םעד רַאפ ןקָארשרעד סָאוװ-גינייװ
 ןאמרעננוי רעד סָאװ ןופ ,סעכלעזַא סעּפע טגָאזעג םיא טָאה ןעמ
 וצ טגָאזעג רע טָאה רענעריולרַאפ ַא ,גיטנעהפָא ןּבילּבעג  זיא|
 | | | | : ןעניקרימ

 .ץיטסוי עקַאט ןיּב ךיא ?ןוט ךיא לָאז סָאװ ,ןײלַא טגָאז --

 ןאק ךיא .רימ ןופ רעקרַאטש זיא עיצולָאװער .יד רָאנ ,רַאסימָאק
 ךיא .ןייג טשינ סע טעװ רעטייוו ױזַא רָאנ ,ןטלעה טשינרָאג רימ
 ךיא ,ןטערטסױרַא ןלעוװ רימ ,ײטרַאּפ ןיימ ֹוצ ןטכירַאּב סע לע
 ןקערשּפָא ןייא ןיא ןטלַאהעג רע טָאה -- ,ןרינגיזער לעוו

 יא רע .סעקנושַארטס ענייז טרעהעג טשינ טָאה ןיקרימ
 .ַאיַאװָאכָארָאג רעד וצ געוװ ןפיוא ןעוועג ןיוש

 טָאה קינלַאשטַאנָאדַארג רעדַארגָארטעּפ םעד ןופ זיוה ןיא = -
 .רעירפ יד ןיא יװ ,ןשטנעמ עגידנטרַאװ ןפָארטעגנָא רעמכָאנ רע
 רַאפ ןפַאשַאּב ןעװעג ןיוש זיא זיוה עגיזָאדסָאד ,סעדייּבעג עניד
 ,ןטייצ סעקינלַאשטַאנָאדַארג ,עטלַא יד ןיא ,לָאמַא וו ױזַא ,תורצ
 יעגרעביא ןעוועג ןלַאז.טרַאװ יד ,ןרָאדירָאק יד ,ּפערט יד ןענעז
 ָאד ייז ןענעז ןדישרַאּפ ,ןשטנעמ .עכעלקילגמוא טימ טמעווש
 םייּב יװ ,עמירָא ךיוא ןוא ,דנַאטשלטימ רעמענרָאפ ,עכייר .ןעוועג
 לײט .ןעיורפ סנטסיימ ןעוועג ָאד ךיוא ןענעז רַאסימָאק-ץיטסוי
 .רעגריּב רעכעלנייועג ןיא ערעדנַא ,ןצרַאװש ןיא ןעוועג ןענעז
 יו ןֹוא ,רעכיט-סקלָאפ עמירָא ןיא ךיוא ןוא ,גנודיילק רעכעל
 ,קערש עגיטסגנַא יד טקרעמַאּב ָאד ןיקרימ ךיוא טָאה ,םוטעמוא
 עטציהעצ ,עזעורעג יד ,ןגױא עטיור יד ןופ סױרַא-טקוק סָאװ
 ,ןצכערק עטקיטשרַאפ יד ןעמונרַאֿפ טָאה רע ןוא ,רעמינּפ

 .ןופ ,ךיז טוט ָאד סָאװ ,ןייטשרַאפ טנַאקעג טשינ טָאה רע
 ןופ ןענַאגרָא יד רַאפ טסגנַא ןוא קערש יד ךיז ןעמענ סע ןענַאװ
 ,סָאד ןָאד זיא סע !טכַאמ רעייז ךָאד זיא סע ,עיצולָאװער רעד
 יב דחּפ םעד ןיירַא סָאד טגָאי רעוו !טלָאװעג ןּבָאה ייז סָאװ
 ןיימ רַאפ ייז ןעייטש רשפא ןוא ?עיצולָאװער רעד רַאּפ רעגריּב
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 ענידנעלמרומ ןוא ןגיוא ענעקָארשעצ טימ ,עװקסָאמ ןיא יז ַא ךיוא ריט
 ּבױא ,טכַאמ יד ןשטנעמ ףיוא קערש ַא ןָא-טּפרַאװ סָאד ? ןּפיל
 -!טכַאמ עדעי ןרעוו לָאז טגיליטרַאפ !טכַאמ סָאװ-וצ ָאט ,ױזַא
 ,ןגירשעגסיוא רע טָאה

 רעשידיי א ןעוועג זיא טָאטשטּפױה רעד ןופ רַאסימָאק רעד
 וצ ןענַאטשענוצ "רעּבָאטקָא  ךָאנ טשרע זיא רעכלעוו ,ןַאמרעגנוי
 טָאה ,רעכלעזַא סלַא ,ןכיײלג סנייז ןופ עליפ יװ ,סעקיװעשלָאּב יד
 טנערּבעג גידנעטש טָאה לטיה סָאד ,ןענייפסיוא טלָאװעג ךיז רע
 ?גונעג רׁשֹּכ טשינ רע ןיא רשפא :בנג ןדעי ףיוא יװ ,םיא ףיוא
 טײקכַאווש ַא ןזײװעגסױרַא רע טָאה ,סעקיװעשלָאּב יד רַאפ ,לָאמַא
 זַא ,ןגיצרעּביא וצ ערעדנַא ןוא ךיז ידּכ ןוא -- ,םזילַאעדיא וצ
 טָאה ,טקַאהעגרעּביא טײהנעגנַאגרַאפ רעצנַאג ןייז טימ טָאה רע
 ,ײטרַאּפ רעד ןיא ןפרָאװעגניײרַא ךיז ,תורּכיש ןיא רוּכיש ַא יו ,רע
 ךעלקיטש עטסגיצומש ןוא עטסרעווש יד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה רע
 ,טײקטלַאק רעגידתוירזכַא ןַא טימ טריפעגסיוא סע ןוא טעּברַא
 .רעטקַארַאכ ןייז ןיא ןעמעלַא ןגייצרעּביא טלָאװעג טלָאװ רע יוװ
 ,טײקרַאטש

 רַאפ .ריפ עלַא ףיױא ןפָאלעג רע זיא ערעסערג יד רַאפ
 ןליפשוצסױא טַאהעג-ביל ,ןדחּפ רעדעי יװ ,רע טָאה ערענעלק
 * ,טײקגיטולּבטלַאק ןייז

 טצעז .ןענעקַאּב וצ ךיז םענעגנָא רעייז ! ןיקרימ רבח ,ָא -
 ןטיירּב םעד רעטניה ןַאמרעגנוי ַא ןעמונעגפיוא םיא טָאה -- ,ךיז
 ןפיט ַא םיא רַאפ ןזיװעגנָא ןוא ,שיטיּבײרש-ינָאהַאמ ןטלּפָאט
 -- ? ןיקרימ רבח ,ןעניד ךייא ךיא ןָאק סָאװ טימ -- ,לוטש-רעטָאפ
 .טסּבלעז ןוא טייקרעכיז רענעי טימ ןַאמרעגנוי רעד טגָאזעג טָאה
 טשינרָאג ןּבעל ץנַאג ןײז טלָאװ רע יו ,טייקכעלדנעטשרַאפ
 רעטניה ןציז וצ ןעװעג טניױאוועג רָאנ ,ןוטעג ןעוועג שרעדנַא
 ןסיורג ןכעלמייהמוא םעד ןיא ,שיט-ּבײרש-ינָאהַאמ ןטלּפָאט םעד
 ףיוא קערש ַא טגָאיעגנָא טָאה סָאװ ,טעניּכַאק םעד -- ,טעניּבַאק
 ןגױאװַאּב טשינ ךיז טָאה לוקסומ ןייא ןייק .,דַארגָארטעּפ ץנַאג
 רעטניה טעװעטרַאהרַאפ ןעוועג טלָאװ סע יו ױזַא ,םינּפ ןייז ןיא
 .רַאפ טוג ןעוועג ןענעז ןפיל יד עקסַאמ רענעריּפַאּפ ַא
 ,ןרעה וצ טיירג ןעועג זיא רע ןוא ,ןייצ ענייז רעגיא ןדנוּב
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 רַאֿפ זנוא ייּב סָאד ןעמ טריטסערַא ןָא:ןעװ ןופ --
 רעשירעטסיה ,רעטלַא ןַא סָאװ ,ןטדַאש סָאד ןָאק ןעמעוו ?ןעגנוניימ

 טָאה ,לקנעּב ןופ ןפרָאװעגּפָארַא טָאה עיצולָאװער יד ןעמעוװ ,ןַאמ
 עכלעזַא ןעמעננָא שזַא ףרַאד ןעמ זַא ,זנוא ןגעו גנוניימ ןייז ךיז
 ןריטסערַא סָאד -- טירש עכלעזַא זַא ,ןיימ ךיא ,טרעקרַאֿפ ? ןעלטימ
 ,טײקשירַאנ רעטגָאזעגסױרַא ןַא ּבילוצ שטנעמ ןטרעטיּברַאפ ַא
 יזַא ,טײקכַאװש רעזנוא סױרַא-טזייוו ןוא זנוא טריטימָארּפמָאק
 .טַאהעג-ארומ סעּפע רַאפ ןטלָאװ רימ יו

 טייקטמיטשענגוצ רעגיטומטוג ַא טימ טָאה ןַאמרעגנוי רעד
 ענעסָאלשרַאפיט ענייז ףיוא .,דייר סניקרימ גיאור טרעהעגסיוא
 טלָאװעג טלָאװ רע יו ,עלעכיימש טלַאק ַא טליּפשעג טָאה ןּפיל
 | :ןגָאז

 רימ ,ןסייו רימ ןוא טרעהעג ןיוש רימ ןּבָאה ץלַא סָאד
 | ,טייקכעלּכעה ּבילוצ סיוא רָאנ סע ןרעה

 טַאקָאװדַא ןופ ןינע םעד יאדווא טנימ רכח רעד --
 רערעייא ,הָעוט טשינ ךיז ןיּב ךיא ּבױא ,ךיז טכַאד ? ןיועּפלַאה
 רע יו ױזַא ,ןָאט ןגיאור ַא ןיא רע טגָאז -- ? ןּתוחמ ַא יצ בורק ַא
 ,ױזַא טַאלג רָאנ ,טגיימעג טשינרָאג ייּברעד טלָאװ

 זַא ,סייו ךיא ? טשינ רעדָא בורק ַא ,קוליח ַארַאפ סָאװ --
 .ַצולָאװער טגידיײטרַאפ גידנעטש טָאה ןירעפלַאה טַאקָאװדַא רעד
 ךיא ןוא ,רעפלעה ַא םיא ייּב ןעוועג ןיּפ ןיילַא ךיא .ןרענָאי
 ןטייצ עשירַאצ יד ןיא טייקגיטעט ןייז ןגעוו טוג סייוו

 .םעד פילוצ אקווד .עלַא סע ןסייוו רימ .,סיוועג ,סיוועג --
 ינַא רעדעי יו ,עיצולָאװער רעד רַאפ ךעלרעפעג רעמ רע זיא
 .טקירד עיצַאטוּפער רערעגָאיצולָאװער ַא ןָא שטנעמ ט ןעוו ,רערעד
 ןטַאר רעד ןגעג סעניסַאּפמוא סעפע טייקכעלטנפע רעד ןיא סיוא
 ןעניגרַאּפ ךיז ןענָאק רימ .טשינ סולפנייא ןייק סע טָאה ,טכַאמ
 ,ןירעּפלַאה טַאקָאװדַא יװ שטנעמ ַא ןעוו רעּבָא ,ןרירָאנגיא וצ סע
 ,ןעיידיא ערענָאיצולָאװער ןופ רעגידייטרַאפ ַא סלַא ןעק ןעמ ןכלעוו
 ןעו ,רבח ,סױא ךיז טקירד ריא יװ ,ןטייצ עשירַאװ יד ןיא
 ,ךעלטנפע ,ןעמעלַא רַאפ טלדיז עיצַאטוּפער ַאזַא טימ שטנעמ .ַאזַא
 ךנוא רַאפ שטנעמ ַאזַא זיא ,ןענַאגרָא עריצ ןוא עיצולָאװער יד



 עװקטָאמ 8

 יַאֹּב ,ןסָאמ יד ףיא קורדנייא ןַא טכַאמ שטנעמ ַאזַא .ךעלרעפעג
 סָאד ,וצ ךיז ןעמ טרעה ןעגנוניימ ענייז וצ ,סולפנייא טמוק
 רעד ייּב ןצנַאלפנײא ןוומ רימ ,ןגייוושרַאפ טשינ רימ ןענָאק
 ןוא טכַאמןטַאר רעד וצ טקעּפסער ןוא גנוטכַא גנורעקלעפַאּב
 רע טעדנעװ -?ױזַא טשינ רבח רעד טניימ יצ .ןענַאגרָא עריא
 ,לכיימש ןגידנדַאלנײא ןַא טימ ,גנוטלַאה רעגיאור ןייז ןיא ךיז
 ,ןעניקרימ וצ

 טכַארט --!גנוטלַאה עגיזָאדיד ןעמונעג רע סָאה ןענַאװ ןופ
 : ךיוה טגָאז ןוא ,גנורעדנואװַאּב טימ ןיקרימ ךיז ייּב

 טשינ טַאקָאװדַא רעד טָאה ,טנַאקַאּב זיא רימ לפיוו ףיוא --
 יםיױא ןַא ןיא רָאנ טָאה רע .ךעלטנפע טכַאמ-טַאר יד טגידיײלַאּב
 ,ןשטיװָאקרַאמ ּפיסָא רַאפ גנוגיימ ןייז טקירדעגסיוא דנַאטשוצ ןטגערעג
 רעד ןעמעוו ןוא ,גנוניואוו ןייז ןריזיוקער ןעמוקעג זיא סָאװ
 ץנַאג ַא ןיא ןטייצ עגידרעירפ יד ןופ טנעקעג טָאה טַאקָאװדַא
 ,דנַאטשוצ ַא טכַארטַאּב ןיא ןעמענ ךָאד ףרַאד ןעמ ,עלָאר רערעדנַא

 ןטלַאװסױא טנָאקעג טשינ רַאסימָאק רבח רעד טָאה -- ,ָא --
 שטיװָאקרַאמ ּפיסָא -- ,ןעניקרימ טקטהעגרעּביא ןוא קיטקַאט עגיאור ןייז
 ןוש טָאה רע .,רעפלעהטימ רעטּבױלגַאּב רעייז ַא רעזנוא זיא

 סע סָאװ ןוא .עיצולָאװער רעד רַאּפ ןזיווַאּב טסניד ןייא טשינ

 ,ןסייוו רימ ,טשינ זנוא טרַא ,טייקגיטעט ןייז רעירפ ןעוועג זיא

  סָאװ ,ערעדנַא ייּב טשינ ךיוא ןגערפ רימ ןוא ,ץלַא ןסייוו רימ

 ,ןשטנעמ ףרַאדַאּב עיצולָאװער יד ,"רעּבָאטקָא , רַאפ ןוטעג ןּכָאה ייז

 ןעמָאקליװ זנוא זיא ,ןעניד זנוא ליוו סָאװ ,רעד ןוא
 טַאקָאװדַא ןיא ןפלעה רבח רעד רימ ןָאק סָאװ טימ ,ָאזלַא -- |

 טרַאװ םלוע רעגיפעק-ליפ ַא זַא ,עז ךיא ?ןינע סנירעּפלַאה
 ןייז ןּבױרַאּב טשינ םיא ליו ךיא ןוא רבח ןפיוא ןסיורד ןיא
 ,טייצ

 רעמ טשינ ךיז טניפעג ןינע רעד ,טשינרָאג טימ ,רעדייל --
 םעד ןופ טנעה יד ןיא ךיז טניפעג רע .טנעה יד ןיא זנוא ייּב
 קערַאמ רבח .עיצולָאװער רעד ןופ רעגידייטרַאפ ןופ טעטימָאק

 | .ןוט וצ טימרעד טָאה
 רע .ןעמָאנ םעד ןענַאמרעד םייּב ןרָאװעג ךיילּב זיא ןיקרימ
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 רע יװ רעטרעוװ עגיזַאדיד ןפרָאװעג ןוא ןפיל יד ןסיּברַאפ טָאה
 :ןעשַארטס טלָאװעג טלָאװ

 וצ ךיז רָאנ ,רעּביא טשינ רָאג רעמ טּביילּב ,ױזַא בוא --
 רענייא טשינ טָאה ,ןיא סייוו ,"עגלָאמס , ןיא ,"ענלָאמס, וצ ןדנעוו
 סָאװ ,ןירעּפלַאה טַאקָאװדַא םעד ּפָאק ןייז ןעקנַאדרַאּפ וצ
 טעװעטַארעגסױרַא יז גנוצ ןוא טייקגיאעפ ןייז טימ טָאה רע
 ןכַאז עכלעזַא ,,ט רבה שטָאכ .הילּת רעשירַאצ רעד ןופ
 | 1 ,ןעמ טקנעדעג

 רבה רעד זיא ,".ט רבח, ,"ענלָאמס, רעטרעוו יד ייּב
 .עגסיוא ךיז טָאה טייקכיילּב עטלַאק ַא .טסנרע ןרָאװעג רַאטימָאק
 רעקרַאטש ןוא רעפרַאש ךָאנ טָאה רע .,םינּפ ןייז רעּביא ןגיוצ
 וצ ןּבױהעגנָא ךיז טָאה ןרעטש ןייז ןוא ,ןּפיל ענייז ןסָאלשרַאפ
 : ןעלצנור

 ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ,"ענלָאמס, ןגיאורמואַאב סָאװ ךָאנ -
 ,טסייו רבח רעד ? שטנעמ םענלצייא ןַא ןגעוו -- ,רַאסימָאק רעד
 .סגדירפ יד טימ ןעמונרַאפ ךעלקערש טציא ןיא "?ענלָאמס, זַא
 פעק יד ןעײרדרַאפ ייז סָאװ ךָאנ ,קסירּב ןיא ןעגנולדנַאהרַאפ
 .רעּביא ךיז ןזָאל רבח רעד רימ זָאל 1 שטנעמ םענלצנייא ןַא טימ
 | ,ןגליל

 .עג סעפע ןוא ןרעטש םעד טשטיינקעג טָאה רַאסימָאק רעד
 טשינ ,גנוגעפָאה לַארטש םעד ּבילוצ ,םיא טָאה ןיקרימ ,טרעלק
 ,ןרעפטנעּפָא טלָאװעג

 ןטלאהפױוא רבה רעד ךיז לָאז ,דלַאּב םוק ךיא - =
 יי | ,טונימ א

 ךיז טמיזעג ןוא רעמיצ רעדנַא ןַא ןיא ןיירַא זיא רע
 ,ןילַא ןּבילּבעג זיא רע ןעוו ,ןיקרימ טָאה גנילצולּפ ,ףניפ טונימ ַא
 .ַאֹּב ןוא לקניװ ַא ןופ ןצנַאלגסױרַא ןגיוא רָאּפַא טקרעמַאּב
 .מוא ךיז טָאה רע .ענייז גנוגעוַאּב עדעי ,גיזנטרַאװּפָא ,ןטכַארט
 ןעװעג טשינ ןענעז ייז זַא ,טציא טשרע טקרעמַאּב ןוא טקוקעג
 סָאװ ,רעטירד ַא טרעהעגוצ ךיז טָאה ךערּפשעג רעייז וצ : ןיילַא
 זיִא רע לייװ ,סיוא-טעז רע יװ ןעז טנַאקעג טשינ טָאה ןיקרימ
 ,לקניוו ןטסלקנוט ןיא טקעטשרַאּפ ןסעזעג
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 ןצמקעגנײרַא רַאסימָאק רבח רעד זיא םורַא לייוו ַא ןיא

 :ןעניקרימ טגָאזעג ןוא םינּפ גידלכיימש-גידיירפ ַא טימ
 טימ טדערעגכרוד סָאװ-רָאנ ךיז ּבָאה ךיא ,קילג טָאה ריא --

 רבה רעד .םענעגנָאמוא רעייז ךיוא סע זיא זנוא רַאפ ,םירבח יד
 יָאיָשר טגידייטרַאפ ,עיצַאטוּפער ַא טימ שטנעמ ַא ,טיײטשרַאפ
 טעוו רבח רעד ןעוו .םענעגנָא טשינ רעייז ,רעייז ויא סע .ןרענָאיצול
 רימ ןלעוו ,םיא רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד ךיז ףיוא ןעמענ
 ,טַאקָאװדַא םעד ןּבעגסױרַא ןגינעגרַאפ טימ

 ןגעג וצ םיא - ןעועג טלָאװ געווסיוא רעטסעּב רעד --
 ,ןיקרימ טגָאז - ,דנַאלסױא ןיא ןזָאלוצסױרַא ןוא סַאּפ ַא

 .געװסױא רעטסעּב רעד .ןעז ךָאנ רימ ןלעװ סָאד -
 לָאז רע זַא ,ןריטיגַא םיא ןָאק רבח רעד ןעװ ,ןעוװעג טלָאװ
 ,טייז רעזנוא ףיוא רעּבירַא

 -- ,רעכעליירפ ַא ןיקרימ טגָאז -- ,ןעז ךיוא רימ ןלעװ סָאד --
 | ,ןריּבורּפ סלַאפנדעי סע לעװ ךיא

 רעכעליירפ רעבלעזרעד ןיא ןיירַא-טלַאפ -- ,רבח ,סָאד טוט --
 ,רַאסימָאק רבח רעד גנומיטש

 .ןיקרימ ךעלדנע טגערפ - ?רע זיא ואוו --
 ןבעגעג ןיוש ּבָאה ךיא ,ןעמענטימ ךיילג םיא טנָאק ריא --

 ,ןּבעגוצסױרַא םיא לעפַאּב םעד
 ,ןּבױהעגנָא טשינ ךָאנ ךיז טָאה רָארעט רעד
 םעד {בירקוצסױרַא טכייל ױזַא ןעוועג טשיג רעּבָא זיא סע

 זיא רע ואוו ,הסיפּת סקינלַאשטַאנָאדַארג ןופ ןירעּפלַאה טַאקָאװדַא
 ןופ ןעמָאנ ןיא ,םיא טָאה שטיװָאקרַאמ ּפיסָא רבח טייצ ,ןסעזעג
 טושּפ טָאה טַאקָאװדַא רעד ,טריטסערַא ,רַאסימָאק רעדַארגָארטעּפ
 ןּבָאה ןטַאדלָאס ןוא ,עלעצ-רעלעק ןייז ןזָאלרַאפ טלָאװעג טשינ
 ,ןעלדיז ןייא ןיא ןטלאהעג טָאה רע .חוּכ ןצונַאּב וצרעד טזומעג
 רע ןוא ,טכַאמ רעשיטעיוָאס רעד ףױא תוללק ןטיש ןייא ןיא
 :ןעמענ עטסכעלקערש יד טימ ןפורעג ייז טָאה

 טָאה - !לטנעוו םוצ וצ-טלעטש ,טסיש !ךימ טסיש ,ַאנ --
 0 | ,טסורּב ןייז ףיוא ןזיוװעגנָא רע

 ןיז רעּביא ןקָארשרעד טסנרע רעײז ךיז טָאה ןיקרימ
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 ךָאנ ןוא ,גנושימעצ ַא ףיוא תודע טגָאזעג טָאה סָאװ ,דנַאטשוצ
 טנָאקעג ןּבָאה סָאװ ,טַאקָאװדַא ןופ רעטרעוו-לדיז יד רעּביא רעמ
 יעג טָאה רע .דלודעג רעייז ןופ ןטַאדלָאס יד ןעגנערּבסױרַא
 .סיוא ןוא ןריזילעטַאנַאּב טַאקָאװדַא ןופ גנוגערפיוא יד טוואורּפ
 זייוו ַא ןוא קנואוו ַא טימ ןטַאדלָאס יד ןזיװעגנָא טָאה רע ,ןכַאל
 ,לכש ןגיטכיר םייּב טשינ זיא טַאקָאװדַא רעד זַא ,ןרעטש ןפיוא
 טנַאה יד ןּכעג טלָאװעג טשינ טָאקָאװדַא רעד טָאה ןעניקרימ
 סָאװ ףיױא ,"ץעילדָאּפ עלַא רַאּפ ןפורעגנָא םיא טָאה ןוא
 עקרַאטש ענייז טימ ןוא ,טלכיימשעגוצ גיטומטונ טָאה ןיקרימ
 טימ ,ןטילש ןיא ןייגוצנײרַא טַאקָאװדַא םעד טינעג טנעה
 רעד ןיא ךיז וצ םייהַא טריפעגּפָא םיא טָאה רע ןכלעוו
 ,גנוניואוו

 רעטָאפ םעד ןענופעג ןּבָאה ייז .טכַאנ ןעוועג ןיוש זיא סע
 .ןרעלקכָאנ סעּפע ןגעוו ןוא ןיילַא ,םַאזנייא לּביטש רעייז ןיא ןציז
 .טדיירפרעד רעייז ךיז טָאה ןיקרימ רעטלַא רעד זַא ,ךיז טיײטשרַאפ
 וליפַא רע טָאה הלודג רַאפ ןוא ,ןעמוקקירוצ סטַאקָאװדַא ןטימ
 ; ןוז םוצ ןדער ןּבױהעגנָא

 טסנָאק וד ןעו ,עטסכיילג סָאד ןעװעג טלָאװ טציא --

 ,דנַאלסױא ןיא ןרָאפ וצ סַאּפ ַא ןגירקסױרַא םיא רַאפ
 רענעלּפ ַארַאפ סָאװ !ןייז טעװ סָאװ ריד טימ ןוא --

 ,רעטָאפ םעד טגערפעג ןיקרימ טָאה --  עקשטָאּפַאּפ ,וטסָאה
 רע ,ץלָאטש ןייז טקעװרעד קירוצ ךיז טָאה רעטָאפ ןיא

 ,ּפָארַא זיִּב ןּבױא ןופ קילּבַא טימ ןוז םעד ןטסָאמעגּפָא טָאה
 :טרעפטנעעגנּפָא םיא ןוא

 רימ רַאפ ךיז ןלָאז ךעלגניי זַא ,טניואוועג טשינ ןיּב ךיא --
 סָאװ-גינייװ ךיז ןּכָאה סָאװ ,עכלעזַא וצרעד ךָאנ ןוא ,ןגרָאז
 עכלעוו טימ ,ענייד וצ ייג ֹוד ,טציא זיּב רימ טימ טריסערעטניא
 ןּבעג הצע ןַא ןיילַא ךיז ןָאק ךיא !ןדנוּברַאפ ךיז טסָאה וד
 .ענייד ןגעג וליפַא

 טקוק ןוא ,ןיקרימ טגָאז -- ,ןזָאלּפָא טשינ ךיד לעװ ךיא --
 .ןײרַא םינּפ ןיא רעטָאּפ םעד טנשקערַאּפ

 יזַא יו ,יושזרוּב ַא ןיּב ךיא ,רענָאיצולָאװער ַא טסיּב וד --
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 ןיא רעטָאפ רעד טגָאז - ?רימ טימ ןריסערעטניא ךיז וטסנָאק
 ,לכיימש ןשיטָאּפש ַא

 .ןוז ןייד רעּבָא ןיִּב ךיא .סיוא טשינ טכַאמ סָאד --
 ךיא - ?ןעגנואיצַאּב-עילימַאּפ ךייא ייּב ןעד ןריטסיזקע --

 / ,טשינ זַא ,טניימעג ּבָאה
 םעד טקוק ןוא ןיקרימ ּפָא-טרעּפטנע -- ,ןעמעוו ייּב יו -

 ,ןײרַא םינּפ ןיא גיאור ןטלַא
 :טגיילרעּביא סעּפע ךיז טָאה רעטלַא רעד
 ,עגייד וצ ייג לייורעד .ןעז ךָאנ רימ ןלעװ סָאד ,ונ --

 ןיקרימ ןוא -- ,תומילשּב ןוט יז ןעמ ףרַאד ,ךַאז ַא טוט ןעמ זַא
 ןייז ,טייצ רעגנַאל ַא טייז ,לָאמ ןטשרע םוצ טליפרעד טָאה
 ןעוועג טציא זיא עכלעוו ,רענייז ןיא טנַאה עגישיילפ סרעטָאפ
 ,טלַאק ןוא גירעּבַאלש

 ןפָארטעגנָא ןיקרימ טָאה ,רָאדירָאק םניא ,ריט רעד רעטניה
 םעד ךרוד טָאה רעכלעוו ,שטיװָאקרַאמ ּפיסָא ןַאמנגנוי םעד
 ,ךערּפשעג םוצ טרעהענוצ ךיז ןוא טרינָאיּפשכָאנ ךָאל-לסילש
 םיוק םיא טָאה ןיקרימ .טריפעג ןּבָאה ןוז ןוא רעטָאפ סָאװ
 זיא ןַאמרעגנוי רעד .ןרָאי עגילָאמַא ןעז ןגיטכילפ םנופ טקנעדעג
 .ייס םיא טלָאװ ןיקרימ זַא ,טרעדנערַאפ ױזַא ןעוועג סנגירּביא
 ,טנעקרעד טשינ ייס-יוו

 ןַא ןיקרימ םיא טגערפ - ?ָאד ןכוז וצ ריא טָאה סָאװ --
 | ,רעטנערעגפיוא

 טרעפטנעעגּפָא םיא טָאה - !טריסערעטניא ךימ סָאװ --
 ןיא ןעניקרימ גידהפצוח טקוקעג ןוא ,גיאור ןַאמרעגנוי רעד
 ,ןײרַא םינּפ

 ,רבח 4,גיסיילפ-וצ -- -

 טָאה - !עיצולָאװער רעד רַאפ גיסיילפ גונעג טשינ ךָאנ -- ;
 ,טסיירד טרעפטנעעגּפַא ןַאמרעגנוי רעד םיא

 םיא טגערפ -- ?"רעּבָאטקָא, רַאפ ןעוועג ריא טנעז סָאװ --
 ,ןיקרימ

 ןיב טציא ?ןעװעג ןיּב ךיא סָאװ קוליח רעד זיא סָאװ --
 עיצַאמיטיגעל:ײטרַאּפ עטיור יד ןַאמרעגנוי רעד טזייוו -- !סָאד ךיא

: 
2( 
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 רעד ןעניקרימ טגערפ - ?רבה ,ריא ןוא -- ,שַאט.םיזוּב ןייז ןופ
 | יי | .ןַאמרעגנוי

 טשינ טָאה רע .ןרעפטנע טנָאקעג טשינ םיא טָאה ןיקרימ
 טזָאלעג םיא טָאה רע .עיצַאמיטיגעל-ײטרַאּפ עטיור יד טָאהעג
 ,גנוניואוו רעד ןופ סױרַא זיא ןוא רעפטנע ןַא ןָא ןייטש

 .עװקסָאמ ןייק טרעקעגקירוצ ךיז רע טָאה סנגרָאמ ףיוא
 ,סָאַאכ ַא -- ּפָאק ןיא ,טייקטסוּפ ַא טליפרעד רע טָאה ץרַאה ןיא
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 7 לטיּפַאק

 עיזוליא עסיורג יד

 ןעװעג זיא סָאװ ,רעמיצ ןסיורג ןייז ןיא ,ענלָאמס ןיא

 ײּב ןסעזעג זיא ,ןטַאדלָאס ןוא ןטסידרַאװג עטיור ןופ טכַאװַאּב

 רע .עניסיל רעגיצנַאלג רעד טימ ןַאמ רעד שיט-סטעּברַא ןייז

 }טנַאה ןייז ףיוא טנעלעגנָא ּפָאק ןרעווש ,ןדימ ןייז ןטלַאהעג טָאה

 ,גידנסיו טשינ ןוא גידנקנעד טשינ ,רעטייוצ רעד טימ ןוא

 ןופ טיױרּב ךעלקיטש טלשירקענּפָא וע טָאה ,טוט רע סָאװ

 - ,שיט ןייז ףיא טגײלעגקעװַא סָאה רעצימע סָאװ ,לּבעל ַא

 .טרעלקעג ןוא טעייקעג
 ,ןעמָארטש עשירטקעלע טימ ןעוועג-לופ ךָאנ זיא רעמיצ סָאד

 ינָא סע טָאה ,סױרַא טשרע זיא רעכלעו ,ט רֿבח רעד סָאװ

 .גידַארג-טנזיוט ןייז טימ .עיגרענע רעגידנענערּב ןייז טימ ןדנוצעג

 "רעריפע ןטימ טהנעטעננייא רע טָאה טנעמַארעּפמעט ןטציהעגנָא

 טשינ ,ןטרַאוװּפָא סיואכרוד ןוא אקווד זומ ןעמ זַא : ןזיוועגפיוא ןוא

 יד ןיּב ןדירפ רעקסירּב ןופ ןעגנוגנידַאּב ערעווש יד ןעמעננָא

 רַאפ לָאז סע ידכ ,ןפיירגנָא ײמרַא עשיסור יד ןלעוװ ןשטייד

 זיא, טכַאמ עשיטעיווָאס יד זַא ,ןרעוו רָאלק טלעוו רעצנַאג רעד

 ןעמענוצנָא ןרָאװעג ןעגנואווצעג דרעווש סנַאמּפָאה לַארענעג ךרוד

 ןרַאפ ךָאנ ןשטייד יד ןּבָאה ָאד ןוא ."םיאנּת עטריטקיד יד

 טזָאלעג ןּבָאה ייז ,דנַאטשליטש-ןפָאװ םעד ןסירעגרעּביא ןימרעט

 ,דנַאלסור טימ גירק ןיא ךיז ןעניפעג ייז זַא ,ןסיוו
 ייז ,דנַאלניפ ןיא רענלעז תונחמ ןדָאלעגסױא ןּבָאה ייז

 .רעטעּברַא עשידנעלניפ טימ סעמרוט יד ןָא-ןליפ ןוא סיוא-ןענעגרה
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 ןכַאמ לָאמַא סָאװ .טיסעּפַא רעייז טסקַאװ טונימ.וצ-טונימ ןוֿפ

 ןּביילג וצ ןָאטּבײה ןעמ .ןעגנוגנידַאּבסנדירפ יד רערעווש יז

 ןגידנעטשרַאפ רָאג ךיז רשפא ןליו ,המהלמ  רָאנ ןעניימ ייז זַא

 ןובשח ןפיוא םולש-טלעוו םעד ןסילש ןוא "עטעדניּברַאפ, יד טימ

 .ןופ חומ ןפיא ןּברק ַא ןעגנערּב ,טַאירַאטעלָארּפ ןשיסור ןופ

 .עצ ךיז טָאה ָאד .עיצולָאװער עשיסור יד םזילַאירעּפמיא-טלעוװ

 .לַארטנעצ , ןופ םירבח יד ייּב טסיײגהמחלמ רעד טרעקַאלפ

 םעד ןריפ רעטייוו יּבַא ,שטָאכ טנעה עגידייל . טימ ,"טעטימָאק

 רעשיטסילַאירעּפמיא רעד ןופ ףליה יד שטָאכ ןעמעננָא ,גירק

 סעיצַאטוּפעד גָאט ןדעי ןָא רעּבָא ןעמוק טנָארפ ןופ ,?עטנַאטנַא,

 ןלעװ ,ןדירפ םעד ןסילש טשינ טעװ ןעמ ןעוו זַא ,ןטַאדלָאט ןופ

 "וצרעטנוא ןעגניוצ ןטענגַאּב טימ ןוא עװקסָאמ ףיוא ןייג יז

 | .ןעגנוגנידַאּב עשטייד יד ןּביירש
 רעּביא עניסיל רעד טימ ןַאמ רעד טסייר לָאמַאטימ רָאנ

 עלַא יד ּפָאק ןייז ןופ סױרַא:טּפרַאװ רע .תובשחמ עגירעיורט יד

 סע ,.םיא ףױא קעז ערעווש יװ ןגיל סָאװ ,ןגרָאז עמענעגנַאמוא

 דיִמּת ןיא רעכלעוו ,חומ רעטרעמַאהעגסױא ןייז יװ רעּבָא זיא

 ךיז טָאה ,טײקלַאער רעשיגָאל ןופ ןַאּפש ןיא ןייג וצ טניואוועג

 ןופ ןטָאשרּפָא ןגידנליק ןיא ןענורטנַא זיא ןוא טנַאּפשענסױא

 ןופ קורדניא רעד ןעוועג ךױוא סע זיא רשפא ,עיצקַארטסּבַא

 ןכרוד טקוקעגנירַא טָאה סָאװ ,טכַאנרַאפ ןגיאיינש ןגידרעטניוו

 ןוא ,טייקנייש רעכעלדנעטשרַאפמוא-גירעיורט  ןייז טימ ,רעטסנעפ

 עטניואוועג-טשינ עשילרעטסיוא יד ףיוא טכַארּבעג םיא טָאה עכלעוו

 | .ןעקנַאדעג
 טרעלקעג טָאה רע סָאװ ,ןופרעד ךיז סע טָאה ןּבױהעגנָא

 ןעעז "טעטימָאק.לַארטנעצ, ןופ םירבח יד סָאװרַאפ ,םעד ןגעוו

 יז ןעיײטשרַאפ סָאװרַאּפ ?רע יװ רָאלק ױזַא טשינ עיצַאוטיס יד

 ,ןטָארטעג זנוא ייּב טָאה סָאװ ,עּבלעזסָאד זַא ,עגַאל יד טשיג
 ןשטייד יד ייַּב ,ייז ייּב ןרזחרעּביא ךיז ןגרָאמ רעדָא טנייה זומ

 סע ןָאק קוליח ַארַאפ סָאװ - עיצולָאװער רעד ןופ גנַאג םעד רַאפ

 עניַארקוא לקיטש ַא ןזָאלרעּביא ןשטייד יד ןלעװ רימ ּביוא ,ןייז

 ןגנַאל יװ ףיוא ,דנַאלטסע רעדָא דנַאלניפ ,רעגיצניוו-רעדָא-רעמ
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 ףעגידנעייגכרוד ןייק טשינ זיא ,זנוא ייּב ןעשעג זיא סָאװ ,סָאד
 | .עיצולָאװער יד טכַארּבעג טָאה המחלמ יד ,לַאפוצ

 יד ,ןדנעטשמוא יד ,ןשינעעשעג יד ןופ גנַאג רעד רעּבָאי
 רעד 6: ןעגנערּב טזומעג ךָאד טָאה גנונדרָא עשיטסילַאטיּפַאק
 יד ,יז ןיא לרוג ריא ןופ ענעדנוּבעג ַא ,עּפָארטסַאטַאק.טלעוו
 ןיא ןליו םענעגייא ריא ןעגעג ןפָאלעג ,טלעוו עשיטסילַאטיּפַאק
 ןײלַא ךיז ידּכ ,ךיז רַאפ ןּבָארגעג טָאה יז סָאװ ,טנורנּפָא םעד
 רעגידנעמוק רעד רַאפ דלעפ סָאד ןגיניירוצּפָא ןוא ןטיוט וצ
 ןייק טשינ ךָאד ןיא ,ןעשעג זיא סָאװ ,סָאד ,עיצולָאװער-טלעוו
 םעד ןופ טירט עטמיטשַאּב-רעירפ ןופ רָאנ -- לַאפוצ ןופ זירּפַאק
 רעטייוו סָאװ-וצ ,ױזַא ּביוא .סעצָארט:טלעװ ןופ גנַאג ןגידנעטש
 ףיוא "סעצָארּפ.טלעװ, םעד טָא ןגיינּפָא סָאװ-וצ ? ןסיגרַאפ טולּב

 רעדָא עניַארקוא לקיטש ַא ּבילוצ ,ןגעוו עשיטסילַאנָאיצַאנ עגיטייז
 רעװ .לייװ רענײלק ַא ףיוא רָאנ סע ןיא ייס-יוו-ייס ? דנַאלניפ
 טלדנַאהעג ןּבָאה רימ ּבױא ,ןענעכער ךָאנרעד ךיז טעװ
 .רַאפ ןופ ןפירגַאּב ץלַא ךָאד ןענעז סָאד !?ןיינ יצ שיטָאירטַאּפ
 ַארַאפ סָאװ--עיצולָאװער-טלעװ רעד ןופ םינּפ ןיא ,ןטלעו ענעגנַאג
 ןיוש טעװ ןגרָאמ ןופ טַאירַאטעלָאוּפ רעד !סע טָאה טיײדַאּב
 יד ןליטעצ רעמ טשינ ןיש טעװ רע ,ךיז ןשיווצ ןעמוקכרוד
 םזילַאיצָאס ןדנעטעּברַא ןופ גָאט ןייא ,סעירָאטירעט ןיא טלעוו
 ,עיזַאושזרוּב רעד ןופ טנעמַאדנופ םעד ןּבָארגרעטנוא רעמ טפלעה
 וו ,רָאלק ױזַא ךָאד ןיא סָאד .המהלמ עכיירגיז רָאי ַא רעדייא
 ןייא טשינ סָאד ייז ןעעז סָאװרַאפ ,ייווצ לָאמ ייווצ

 ןיא ךיז ןרעלקרַאפ וצ טכַארבעג םיא ןּבָאה ןעקנַאדעג יד ?
 ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,גנומיטש רעכעלטכַאנרַאּפ-רעטניװ רעד
 "ריפ, יד !קיגָאל ךעלטנגייא זיא סָאװ ,םעד ןגעוו (רעמיצ ןייז
 .גנומענַאּב רעשיגָאל ןופ טַאטלוזער ַא זיא "ייווצ לָאמ ייווצ , ןופ
 סע טָאה רעװ ?ריפ -- ייווצ לָאמ ייווצ זיא סָאװרַאפ רעּבָא .טוג
 ?ןײרַא למער םעד ןיא ױזַא טסַאפעגנייא

 ןעקנַאדעג עדנסילפניירַא עלַא טָאה ,לימ ַא יו ,חומ ןייז

 ."עיצולָאװער רעלַאיצָאס, רעד רַאפ לעמ ףיוא טלָאמעגרעּביא
 -רַאפ ַא יװ ,קנַאדעג ןטקַארטסּבַא םעד רלַאֹּב ךױוא רע טָאה
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 רעדער-ןריהעג ענייז ןשיװצ טּפַאכעגניירַא ,לדנרעק טעשוזדנָאלּב
 טייהכיילגמוא עגיטסייג יד ךיז טמענ ןענַאװנופ : םיא ןלָאמעג ןוא
 יו תוּביס עּבלעזיד ןיא ןכוז וצ ןכַאזרוא יד ןענעז ? ןשטנעמ ייּב
 ײװ ןדנעטשמוא ןופ ןפורעגסױרַא ייז ןרעװ ?םיקוליח עשיזיפ יד
 סע זיא רעדָא ?גנואיצרעד ךרוד ,(גנורעגרעד ךרוד -- עשיזיפ יד
 .טלייט ןוא טקנעשַאּב סָאװ ,הּביס עגיגנעהּפָאמוא ןַא סעּפע ,ערעפיט ַא
 !ןטייקגיאעפ רעגיצניוו םענעי ןוא ,רעמ םואודיווידניא םעד ןייא

 ןופ יו טפױלטנַא סָאװ ,דיי רעמורפ ַא יװ ױזַא טקנוּפ
 ,ארומ סיוא ,יורפ רענייש רענעמוקעגנגעגטנַא ןַא ןופ קילגמוא ןַא
 ,רע טָאה ױזַא ,ןויסנ ַא וצ ןעגנערּב טשינ ,הלילח ,םיא לָאז יז זַא
 רעד, .קנַאדעג ןכעלרעפעג םעד ןטימעגסיוא דלַאּב ,"רעריפ, רעד
 טָאה - ,רעשיזיפ רעד יװ ױזַא טקנופ זיא דנַאטשוצ רעגיטסייג
 עמירָא יד ,ןדנעטשמוא ןופ טַאטלוזער ַא -- ,טגָאזעג דלַאּב ךיז רע
 .גסיוו יד וצ - ,ּפָאט ןטעפ םוצ ןרָאװעג טזָאלעגוצ טשינ ןענעז
 וצ ידּכ ,רעטסניפ רעד ןיא ןטלַאהעג יײז טָאה ןעמ ,ןטפַאש
 עגיטסייג יד ךיז ןעמענ ןענַאד ןופ ,ןשרעה ייז רעּביא ןענָאק
 .רעווינוא רוד ַא -- ןכיילגסיוא ןפרַאד סע טעװ ןעמ ,ןדישרעטנוא
 שינרעטסניפ רוד ַא ,רעדניק-םירעיוּפ ןוא -רעטעּברַא רַאפ טעטיס
 רעד ןוא ,עיזַאושזרוּב רעגיטיוה.סייו רעד ןופ םוקכָאנ ןרַאפ
 ,ןכיילגסיוא ךיז טעװ ןוּבשח

 "טש רעכעלטכַאנרַאפ רעד ןופ ךדלוש יד ןעוועג סע זיא
 רעריפ רעד רעכלעוו ןופ ,רעמיצ ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,גנומ
 טָאה לָאמ ןטשרע םוצ !ןּפַאכרַאפ טוָאלעג לָאמַאטימ ךיז טָאה
 עשיטסימ יד ןופ הפשכמ ַא יװ .טמיטשעג טשינ ןוּבשח רעד
 ןַא ,ןעקנַאדעג עכעלנייוועגמוא טכַארּבעגסױרַא יז טָאה סרעיילש
 םעד ןיא ןעשודנָאלּב וצ ןּבױהעגנָא טָאה עיידיא ערָאלקמוא
 "סרעריפ ,, ןיא גנַאנ-ןעקנַאדעג ןשיטסילַאירעטַאמ ןופ חטש ןדמערּפ
 ןפרַאװסױרַא ןשטנעמ יד ןזָאל טשינ ךָאד ךיז טעװ סעּפע :ּפָאק
 .מוא ןַא ןקריוו ךָאד זומ ואוו-ץעגרע .ןישַאמ ַא ןופ ךעלּפעגק יו
 .טטנעמ ןופ ןשינעגרָאּברַאפ עפיט יד ןיא חוּכ רעכעלדנעטשרַאפ
 ןטשרע םוצ ןוא ,ןרילָארטנָאק טשינ ךיז טזָאל סָאװ ,טסײג ןכעל
 ןזָאל ךיז ןלעװ סע ּביױא ,ןעלפייווצ וצ ןּבױהעגנָא רע טָאה לָאמ

 ,22 ,11 עווקסָאמ ,שֵא
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 ,גנואיצרעד ןוא ןדנעטשמוא ךרוד תוחומ עכעלשטנעמ יד ןביילגסיוא
 ןוא ערעקרַאטש ,ערעשירַאנ ןוא ערעגילק ןייז דימּת טשינ ןלעוו יצ

 רע ןוא ?עגידנעמענַאּב-רעװש ןוא עגידנעמענַאּב-טכיײל ,ערעכַאװש
 ערעייז ןצונסיוא טשינ ןלעװ סמואודיווידניא יד זַא ,ןריטנַארַאג ןָאק
 יד !ןקעװצ ענעגיא ערעייז רַאפ ןעגנוּבַאנַאּב עכעלריטַאנ

 טעװ סָאװ ,סָאמ יד ןוא גָאװ יד ןייז טעװ גנונדרָא עלַאיצָאס

 .סיוא טשינ לָאז רענייא זַא ,ןלעגער ,טכיוועגכיילג סָאד ןטיהּפָא
 ץונ ןרַאפ רָאנ ,ןטייוצ ןופ ןובשח ןפיוא ןטייקגיאעפ ענייז ןצוג

 טייקכעלנעמ ַא ןּבָאה רימ ןלעוו ןטפערק עשיזיפ יד טימ ,ןעמעלַא ןופ

 .תוחוּכ יד טױל טעּברַא יד ןלײטרַאפ ןלעװ רימ ,ןרילָארטנָאק וצ
 .טנַא ךיז ןלעו ייז לפיו ףיוא ,ןדיישרעטנוא עגיטסייג יד ךיוא

 .ריפסיוא ןוא ןצעזעג ערעזנוא ךרוד ךיוא רימ ןלעװ ,ןקעלּפ

 יד ןייז טעװ סָאװ רעֶּבָא ,ןַאּטש ןיא ןטלַאה ןענַאק ןענַאגרָא
 יד ןעננערּבוצסױרַא ,גנַארד רעכעלרעניא רעד ,טפַארק-ּביירט
 ןופ גנוּבַאנַאּב ןוא ןטייקגיאעפ יד ,ןטייקכעלגעמ-סטעּברַא עטצעל

 רעד ןוא ץונןגיא רעד ןעוועג זיא סע יו יױזַא ,םידיחי יד
 ןוא ?גנונדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןיא גנַארד רעשיטסיאָאגע

 ןרילָארטנַאק וצ תלוכיּב ןייז רימ ןלעװ תוחוּכ ַארַאפ סָאװ טימ

 ןעלמַאזנָא טשינ ךיז ןלָאז ייז זַא ,םידיחי יד ןופ ןטייקגיאעפ יד
 ?סעיציּבמַא עכעלנעזרעפ ענעגייא רַאפ ןלעצ עמייהעג ערעייז ןיא
 תנומא יד יו ,ןלײטרַאפ וצ רימ ןּבָאה "שנועו-רכש, ַארַאפ סאו

 יעכעה רעד ?טלעוװ עטייווצ יד ןטכַארטסױא טימ ןוטעג סע טָאה

 {םוינומָאק ןיא טגיל סָאװ ,דיירפ רעגידתופּתושּב ןופ סונעג רער

 טייקרַאּבטכורפ טימ ןעקנירטנָא ןָאק סָאװ ,לַאװק ַא ןעד סע זיא
 עלַאער ןופ געװ ןתמא ריא ףיוא עיידיא רעזנוא ?םיּבר םעד

 ,םזיציטסימ ןגידנעלקַאװ ןדעי טכער טימ ןּבירטרַאפ טָאה ןגרָאז

 .רעדסיוא יד ןופ םוילַאעדיא ןטפַאהלפייוצ ןייק טזָאלעגוצ טשינ
 ןיא ןּבױלג ןתמא םעד רַאפ טרָא טזָאלעג רָאנ טָאה רע .עטלייוו
 ןופ געו ןפיוא םיא טגָאי סָאװ ,חוּכ ןשילַארָאמ ןכעלשטנעמ

 סָאװ ,ןעגנופַאלקשרַאפ עלַא ןופ זיילסיוא ןופ ,גנואיירּפַאבטסּבלעז

 .םיוא -- ,תורוד עלַא רעּביא געוװ ןייז ףיוא ןסקָאװעגסיױא ןענעז

 - ,םזינומָאק ןיא ךיז ןזעלוצ
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 ןענַאװנופ ?תוחוּכ עשילַארָאט יד ןטנעז סָאװ רעבָא
 יניא עלַאנידרַאק ענעריוּבעגנייא ייז ןענעז יצ ?ךיז ייז ןעמענ
 עשלַאפ ךרוד ןרָאװעג טקנעלענּפָא רָאנ ,דיחי ןדעי ןיא ןטקניטס
 ,רַאצ ןרַאפ ,תורז-הדובע ףיוא - ,ןקעוװצ ערעדנַא ףיוא ,םיאיבנ
 גנוקעװצַאּב יד ןטװ ןוא ?הנומא רעשלַאפ רַאפ ,דנַאלרעטָאפ ןרַאפ
 .עשילַארָאמ יד סיואףכערּב ,טכיל ןתמא ןטימ טניײשַאּב טרעוו
 !גנואיצרעד ךרוד -- טייקטניואוועגוצ ַא רָאנ סע זיא רעדָא ? תוחוּכ
 רימ .תוחוּכ עשילַארָאמ ןייק ָאטשינ רָאג ןענעז ןתמארעדניא
 ,ןעגישַאמ עטיוט .רעצרעה עגידייל טימ שינרעטסניפ ַא ןיא ןעשזדנָאלּב

 יה גנַאל ױזַא ,תויח עשיויפ לסיּבַא ךיז ןיא ןטלַאהרעד עכלעוו
 ?גגורַאנ יד ,גנוצייה יד טמירַאװ סע

 ,םזיאָאגע רעד זיא טקניטסניא רעטכע רעגיצנייא רעד
 ענירביא סעלַא .טלעוו רעזנוא ןופ טפַאוק-ּביירט יד זיא סָאד
 רעכעלשטנעמ וצ יװעיש .ןייק ָאטשינ זיא סע .שינעדערגנייא זיא

 יו ,סױא-טכַארט רע סָאװ ,סעיצַאניּבמָאק יד 13 ,,טייקערטיכ
 טָאה ןטייקערטיכ ענייז ןופ ענייא .זייּפש ןעלמַאזוצנָא ךיז ױזַא
 עג וצ םורַא-ױזַא ידּכ ,"חוּכ ןשילַארָאמ, ַא ןיא טדיילקרַאפ רע
 םעד רעטנוא זיא ןתמארעדניא ,זייּפש -- טכַאמ ךיז רַאפ ןעניוו
 ןופ טור יד ןעװ ,טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייּב ,ָאטשינ רָאג
 רעדָא ,םיא רעּביא ןטלַאהעג טָאה חלג רעד סָאװ ,"שנועו-וכש,
 -ץנּפָא לסיּבַא טעוװ ?עיצולָאװער , יד -- קישטנַאק רענעגייא רעזנוא
 ןשהמהּב ןייז וצ ןלַאפקירצ שטנעמ רעד טעװ -- ,ןרעװ טזָאל
 ןענעז ,ךעלטנגייא , ,ןטלַא םייּב ןּביילּב טעו ץלַא ןוא ,טקניטסניא
 "רעריפ, רעד ךיז טגָאז - ,םיחלג עטלַא יד יוו ,ױזַא טקנוּפ רימ
 ןופ ןלַאפ סָאד ןטלַאהרעד ןּבָאה ייז -- ,טיייהנריולרַאפ ןייז ןיא
 יז ןיַּב ,טלעו רענעי ףיוא "שנועו-רכש, טימ רמוח ןכעלשטנעמ
 ןטימ ןטלַאהפיוא םיא ןוואורּפ רימ ,םיא טימ ןלַאפעג ןײלַא ןענעז
 ףיא טליײטעצ ןּבָאה רימ סָאװ ,םוינומָאק ןופ חוּכ ןשילַארָאמ
 טעװ ןוא עיידיא ערעדנַא ןַא ןעמוק טעװ סע זיּב - ,טלעוו רעד
 טימ ןטלַאהוצפיא יז ,טנעה ערעזנוא ןופ עסַאמ יד ןעמענרעּביא
 סָאװ-וצ ,ױזַא בוא ,טרעוו ןשילַארָאמ ןרעדנַא ןַא ןופ חוּכ םעד
 ןלַאפ ןצנַאגניא ןזָאל טשינ סָאװרַאפ !ןטלַאהפױא סָאד רעדיוװ
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 .נרעיוד ,רעכעלרעניא ןייק ָאטשינ זיא סע ןעוו ,ןײרַא-םוהּת ןיא
 סָאװוצ ,ןײלַא ךיז ןיא טרעװ ןײז טגָארט סָאװ ,תוּכ רעד
 .סיאָאנע רעייז ןיא ןצײלפעצ ךיז ייז ןזָאל !עצנַאג סָאד רעדיוו
 ,עציילּפ יד ןלעטשרעטנוא סָאװ-וצ ,תויח יד יו ,שינעגָאי רעשיט
 ..רעדינ ןגיּבייא םוצ ּפָארַא סע טיצ ייס.יוו-ייס זַא

 ףןקַאּב ענידנצרַאטשסױרַא ,עטיירּב ענייז רעּביא טוה יד
 ןּבָאה ןגױא יד ,רילָאק ןלעקנוט.םייל ַא ןעמונעגנָא טָאה רענייּב
 רעּביא ןלַאפעג טלָאװ סע יו ,ןרעוו טנקלָאװרַאפ ןּביױהעגנָא םיא
 ,גירעפעלש ןוא ןרָאװעג דימ זיא רע .,יוט ַא ייז

 םיא טגָאי טניװ ַא יװ ,טליפרעד רע טָאה םעד ןיא
 טכייל ןוא ,ליטש רעד ןיא טנפעעגפיוא ךיז טָאה ריט יד ,רעטנוא
 ,זָארטַאמ ַא ,טירט עליטש טימ ,טרַאשעגנײרַא ךיז טָאה ,ץַאק ַא יו
 זָאלג ַא טלעטשעגקעוװַא ליטש רעד ןיא טָאה גנוי רעדנָאלּב רעד
 ."רעריפ , ןרַאפ ייט

 ןכַאמ רשפא !רבה ,רעטסניפ רעד ןיא טציז ריא --
 -טליפ'מ רעכלעוו ןופ ,עמיטש רעטנרָאזרַאפ ַא טימ רע טגָאז --?טכיל
 ,רעריפ םוצ טפַאשיירטעג יד סױרַא

 / ,לסיּבַא ור ךיא ,טשינ ףרַאד'מ --
 .ןריּפַאּפ טימ ריט רעד רעטניה ןיוש ןטרַאוװ יז --
 .לַארטנעצ ןופ גנוציז רעד ךָאנ זיּב ,םירבח יד טגָאז -

 ,ורוצ ןזָאל ךימ ייז ןלָאז טעטימָאק
 . טימ ןייג טוואורּפ ןוא זָארטַאמ רעד טגָאז -- ,רבח ,טוג - |

 ,לגענ-ץיּפש יד ףיוא טירט:קירוצ
 ,םיצולּפ רעריפ רעד טגָאז -- ,רבח ,טונימ ַא רָאג טרַאװ --
 ךוא ,ענורטס ַא יװ ,ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה ,זָארטַאמ רעד

 טימ שטנעמ רעד ,לַארימדַא ןַא רַאפ יו ,ןייטש ןּבילּבעג זיא
 ,לוטש ןייז ןופ ןּביױהעגפיוא ךיז טָאה עניסיל רעגיצנַאלג רעד
 םעד ףיוא טנעה עדייּב טגײלעגפױרַא ,זָארטַאמ םוצ ןעגנַאגעגוצ
 גנַאל ןוא ףיס ,ךעלטייה יד טשטיײנקרַאפ ,ןעלסקַא סזָארטַאמ
 ויי - ,ןגױא סגנוי םעד ןיא טקוקעגנײרַא

 טייצ ,ןָא גָאט ןטשרע ןופ ךיז טָאה סָאװ ,זָארטַאמ רעד
 געט ערענָאיצולָאװער יד ןיא) "רעריפ, םעד ןפָארטעג טָאה רע
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 ןיא יװ םיא ןיא טּבױלגעג ,ןעקנָאשעגקעװַא םיא ןצנַאגניא ךיז
 ךעלשטנעממוא ,ײרטעג שחיח קילּב סרעריפ םעד טָאה ,טָאגַא
 .ּמָארַא ךיז טָאה "רעריפ רעד .טרעפטנעעגּפָא גידנעשזדנָאלּב
 ןלעװ טלָאװ רע יו ,ןגיוא.םי יד ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןזָאלעג
 0 ,טנורגּפָא ןזָאלנדָאּב רעייז ןכיירגרעד

 ץלַא סָאד ןלעוו רימ זַא ,טּבױלג ריא ,רבח ,סָאװ ,ונ - ;
 } ."רעריפ, רעד ,םיצולּפ ,םיא טגערפ -- ? ןסייּבכרוד עקַאט

 רע - .זָארטַאמ רעד סיוא-טיירש -- !טָאג ןיא יו ױזַא --
 םיא ךיז טָאה סָאװ ,טרָאװ עכעלקערש סָאד גיטייצירפ טּפַאכרַאפ
 טרעװ ןוא ,ןעמענקירוצ סע לו ,גנוצ ןופ טשטילגעגסױרַא
 ,טשינ סע טקרעמַאּב "רעריפ , רעד .טיור רעבירעד

 יעגעג עשטייד ,עשיטסילַאירעּפמיא יד ,זנוא ןקירד ייז -- |
 / !.רעריפ רעד טגָאז - ,ןטייקגירעווש עסיורג ןּבָאה רימ ,ןלַאר

 זָארטַאמ רעד  ּפָא-טרעפטנע -- ,ןעּכָאּב רעייז ןיא חור 4
 ,ןעמוקרעּבירַא גנידצלַא ,?ָאוװעשטינ, -- ,ענימ רעטגרָאזרַאפ ַא טימ
 ,רבח ,ןייגרעד ןלעוו רימ ןוא

 .רעריפ רעד טגערט --?ןייז רעּבָא סע טעװ ןעװ --
 ּוד סָאװ ,ונ ,וטסייו סָאד ,טשינ ןיוש ךיא סייוו סָאד --

 --ןצעזכרוד טנַאװ יד ,ןוט גנידצלַא רימ ןלעו ,ןסייה זנוא טסעוו
 !ןעּבָאּב רעייז ןיא חור ַא

 זָאֹוטַאמ םעד שקירד רע ןוא - !רבח ,ךייא קנַאד ַא - / |
 ,טנַאה יד םירָאוװ

 לָאז יז זַא ,ןירַאטערקעפ עטרבח רעד טגָאז ןוא ,ָאי -
 ,ןּביירשוצרעטנוא ןריּפַאּפ יד ןעגנערּבנײרַא רימ

 טַאהעג טָאה רעריפ רעד סָאװ ,טונימ עכַאװש עגיצנייא יד
 .ןדנואושרַאפ זיא ,ןדירפ רעקסירּב ןופ ןויסנ ,ןסיורג םעד רַאפ
 רע טָאה ןגיוא עגידרעסַאװ סזָארטַאמ ןופ טנורג םעד ףוא
 .טימ ךיז טָאה םינּפ גיכָאנק-טיירּב ןייז .ןבױלג םעד ןענופעג
 ףעלרעגיא ןַא ןופ ןרָאװעג טלַארטשַאּב ןוא טרעטיײלעגסיוא לָאמַא
 ןופ טכיזעג סָאד יוװ ,ןרָאװעג ןייש גיטסייג זיא רע .,קילג
 .סיורַא ןענעז ןגױא ענייז .זַאטסקע תעשב רעקיזומ ןסיורג ַא
 ןרעגיא ,ןטכיולעג גידלגיופ.ץרַאװש ןוא רעכעל יד ןופ ןכָארקעג
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 עד

 א יי 2 ירא

 טָאה ךעליירפ ןוא ,ץנַאלג ַא ןענַאטשעג זיא ןרעטש ןכעלדנעמוא
 ןיא רע .פמָאל ןיא עניסיל ענידנענייש יד טלגיּפשענּפָא ךיז
 יד ןיא ךיז טכַארטרַאפ ,שיט ןייז ייּב רעטלגילפַאּב ַא ןסעזעג
 ץוח 8 ןּבָאה ןגיוא ענייז .םיא רַאפ ןגעלעג ןענעז סָאװ ,ןריּפַאּפ
 ...ןטלעוו ןעזעג תויתוא עצרַאװש יד

 ,טייוו רָאלק געוו רעד טנפעעגפיוא םיא רַאפ ךיז טָאה סע

 ,ץלַא ןײרַא ןדנע עגיטכיל יד ןיא זיּב ןּבייהנָא עטשרע יד ןופ

 עגידנשודנָאלּב ןייק ןעוועג טשינ זיא ,טציא זיּב ןעשעג זיא סָאװ
 ,טנַאה רענרעזיא ןַא ןופ ,עטניילעגסױא עטסעפ רָאנ ,ןגַאזגיז
 .רערעדנַא רעד ךָאנ עגייא - ,"סעטעמ, עטמיטשַאּבסיױרָאפ
 "עטעמ} ןייא ןופ שטנעמ רעד טערט רעניטכעמ ַא ,רעצלָאטש ַא
 ןגיּבײא ןוא ןגילייה ַא ךרוד טגָאיעג ,ןיירַא רערעדנַא רעד ןיא
 טָאה רעגידהיח ַא ,רעדליוו ַא עקַאט ,םיא ןיא טנערּב סָאװ ,תמא
 עגייז טימ ךיז טלגנַאר רע .תוירּבדמ ןופ טזָאלעגסױרַא ךיז רע
 ,רענעסירעצ ַא ,ךרוד ןגעוו עגידלַאװ יד ךרוד רענרעה ןוא לגענ
 ןיא שינרעטסניפ רעטכידעג ןופ רע טייג ,רעטגיטולּבעצ ַא
 ,סגגרָאמ ענעסָאגרַאפ עגיאיוט ןיא טײקלּפעג ןופ ,ןיירַא טײקלּפענ
 (וליפַא ןליו ןייז ןגעג ,טּפעלשעג ,ןגיוצעג - ,טייג רע רעּבָא
 ,םיא ןיא טכייל סָאװ ,טכַאמ רעשילַארָאמ רענעגייא רעד ךרוד
 תועינמ ערעדנַא רעדָא עכעלשטנעמ ענייק ,ןעגנולכיורטש ענייק
 ,שטנעמ ןופ גנַאג ןגיזיר םעד ןטלַאהוצפיוא דנַאטשמיא טשינ ןענעז

 רעד .ןֶא טעּפמיא ןטשרע ןופ טמיטשַאּב זיא געוו רעד ןוא
 ,טריפעג רע טָאה ןשינרעטסניפ ,םימי ךרוד ,רעטייוו ַא ןיא געוו
 זיא שטנעמ רעד זיּב ,טכַאמעג רע טָאה ןעגנוציירק עשיגַאזגיז

 וצ טכיירגרעד טָאה רע זיּב ,ןגרָאמ ןופ ריט רעד וצ ןעמוקעגנָא
 ןשיסור ןטסָארּפ םעד ,םיא ןוא ,טלעוו רעיינ רעד ןופ לעוש רעד
 ןטרעטישרעדמוא ןעמוטש ןוא ןגיוא עוויאַאנ עיולּב יד טימ שטנעמ
 רעד ןיא ןּפַאלקוצנָא ןטשרע םעד טרעשַאּב זיא םיא אקווד ,ןּביולג

 .לעוװש יד ןטערטוצרעּביא ןוא ,יז ןסיירוצפיוא ,ריט
 ;ןפורעג ךיז ןיא טָאה "רעריפ, רעד
 ,יד ,ןעיִאוו ןוא ;ןגָאלק ייז ןזָאל !רעדורּב ,ףיוא יז סייר --

 ןלעוו ריד .לּפָאנ ןדנסיירּפָאךיז םעד ןופ ןעייװו יד ןליפ סָאװ
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 ,ןפקָאװעגוצ טשינ טסיּב ,ןוט-ייוו סָאוװ-גיניייו סיירּפָא ןופ ןעייוו יז
 לד רעּבירַאטערט ,ריט יד ףיוא:סייר ,ןילּב ןוא טעקַאנ טסיב
 !ךי ךָאנ טלעװ יד ךָאנ ּפעלש דו לעווש

 טשינ טייז רענעי ןופ ןגעוו יד ןענעז סיוועג ,סיוועג ,ָאי --
 ןיא ןיײרַאןטערט רימ - ,טגָאזעג רעטייו ךיו רע טָאה -- ,רָאלק
 רימ סָאװ ,ןגַאזניז יד טסייו רעוו ,טייקגיטכיל רעטלּפענרַאפ ַא
 ןייז רימ ןלעוװ סנטסגינייוו רָאנ ,ןכַאמ וצ ןעננואווצעג ןייז ןלעוו
 ןייז גיטױנ טעװ סע ןעװ ןוא .,ןרילָארטנָאק יײז ןלעװ סָאװ ,יד
 טירט ןייא ,ןכַאמ ןיילַא ייז רימ ןלעװ .ןעגנוגײנּפָא ןכַאמ וצ
 .רעטנוא ייז ןפרַאד טעו'מ ןעו ןוא .,סיוָאֿפ ליימ ַא ,קירוצ
 ןלעוו ,סעקיטַאּב יד טימ ןסיימשרעטנוא ייז רימ ןלעוו ,ןסיימש
 ,םֹזינומֲאק ןֹופ ךיירפ עגידתופתושּב יד ייז ןיא ןגָאינײרַא רימ

 ,ןלימרעד ןיילַא ךָאנרעד םיא ןלעוו ייז !
 סע רעכלעוו ייּב ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ גנוציז רעד ייּב |
 יֹּפִא רעדָא ןעמעננָא ןגעװ עגַארפ יד ןרָאװעג . טלדנַאהרַאֿפ ןיא
 ףרעקסירּב ןופ ןעגנוגנידַאּב ערעווש ענעגנואווצעגפיורַא יד ןֿפרַאוװו
 יד ןופ ןעגנודנעװנייא ןוא תונעט עלַא יד ףיוא טָאה ,ןדירפ
 ןגעו ,"עטכישעג רעד רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ, ןגעװ םירבח
 טעמּכ ,טרעפטגעענּפָא רעריפ רעד ,,לג ,ד .א ,"ערע רעלַאנָאיצַאנ
 :עמיטש רעגידנטעּב ַא טימ

 סָאד טעז ! ןלעטשיצּפָא ָאד ךיז ןיא סָאװ ףיוא ,םירבה--
 ףימ סָאװ ,טירש רעטשרע רעד זיא סע .עסיורג ןוא עצנַאג
 ענרעזייא -- ,ןזומ ייז ,ןלעוו ייז ,זנוא ךָאנ ךָאד ןעמוק ייז ,ןכַאמ
 ןפימשעג סנקור יד רעּביא יז ןרעוװ סעקיטַאּב ענרעזייא טימ ,,.ןצעזעג
 ךגעװ טדער ריא ןוא ,ןדנעטשמוא יד ןופ געוו רעזנוא ףיוא
 .טנָארַאפ , ,"ערע-רעלַאנָאיצַאנ, ןגעוו ,עניַארקוא ןגעוו ,דנַאלניפ
 טָאה ףערטַאּב ַארַאפ סָאװ ,"עטכישעג רעד רַאפ טײקכעלטרָאװ
 עשטייד יד !ךיז טפַאש סָאװ ,םעײנ םעד ןופ טכיל ןיא סע
 טָאירָאטעלַארּפ ןשטייד ןטימ ?גנַאל יו ףיוא !ןּביור ןלַארענעג
 ןעגנַאלרעד יז רימ ןלעוו ןעמַאזוצ ןוא ןכיילגסיוא ךיז רימ ןלעוװ
 !טנעה יד רעּביא

 ,ןרָאװעג ןּבירשעגרעטנוא זיא "םולש .רעקסירג, רעד
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 ריז טפיולעצ זעמ

 ןּוא דנַאלסּור ןזָאלוַאפ ּוצ ןּבילקעג ךיז טָאה םוע רעד

 רעקטסירּב רעד סָאװ ,ערַאּפש רעטנפעעג רעד ךרּוד ןענירטנַא ּוצ

 ןּבױהעגנָא טָאה עניַארקּוא .עגיַארקּוא ןייק ,ןפַאשעג טָאה ןדירפ

 .עד ַא :טרַאנעגּפָש טָאה דנַאלסּור סָאװ ,ןעגנּונּפָאה יד ןגָארט .ּוצ

 .גַא עלַא ןּוא ןטייהרעדנימ יד רַאפ טכער ,גנוריגער עשיטַארקָאמ

 .טױרַא ןעמ טָאה םיצוריּת ענעדישרַאפ ךרּוד ,ןכַאז עטּוג ערעד

 ןיא עניַארקוא "רעשידנעלסיוא , רעד ףיוא ןטרָאּפסַאּפ ןעמוקַאג

 .ןטיקירעװש ןייק קיפיולרָאפ טָאה טכַאמ עשיטעיװָאט יד סָאװ

 ןצמּוקַאֹּב טשינ ןטרָאּפסַאּפ ןייק ןּבָאה סָאװ ,יד .טכַאמעג טשינ

 ערעדנַא ףיוא ץענערג רעד ךרוד ךיז ןסיירוצכרּוד טכוזעג ןּבָאװ

 יד ןטרַאװּוצרעּביא עניַארקוא "רעטַאז , רעד ןיא טרָאד ידּכ ,ןגעוו:

 םיול ,ךָאד ןָאק סָאװ ןּוא ,דנַאלסּור טּפַאכרַאפ טָאה סָאװ ,תעגושמ-

 ןטזצץּהנָא גנַאל טשינ ,ןטייקכעלניײשרָאװ לא

 ,דנַאלסור ןזָאלרַאפ !צ ןבילקעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,יד ןשיוװצ |

 (טפַאנ ןופ) ןייטש ןלָאג ,םירתוס עסיורג יד ןעוװעג ךױא ןענעז

 חחידי א יט ןופ ןירַאמזָאר ןוא

 עכעלדנעטשרַאפ לעּביא ,זיא טניירפ יד ןשיווצ םוקפיונוצ רעד
 םייּב זױה סָאד .,ןרָאװעג רערעװש ץלַא לָאמַא סָאװ ,םימעט-

 סָאװ טָאה סָאז ,שטיוָאקרַאמ רבח .ףירט ןרָאװעג זיא טַאקָאװדַא

 ןײש טציא טָאה ,גנוגיואוו עצנַאג יד טשרעהַאּב רעמ ץלַא לָאמַא

 םעד ןיא ךיִז טוט סע סָאװ ,טרעמקעגרעטנוא ןפָא טמעשרַאפמוא

 רע7 טגישועג ץלַא ךָאנ ןבָאװ סע ראו ,רַאודיג םעגיילקי
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 רָאטנַאק ןיא .ןיקרימ ןטלַא .םעד ,םעדייא ןייז טימ טַאקָאװדַא

 "ץעידָאלָאמ עקשימ, טציא טשרעהעג ןּבָאה ןיקרימ ןטלַא טעד ייּב
 ץלַא ךָאנ זיא ןיקרימ רעטלַא רעד ,רַאסימָאק ןדמערפ םעד טימ

 ענייז טרעהעגסיוא טָאה ןעמ .ןעגנוטַארַאּב וצ ןרָאװעג ןגיוצעגוצ

 ךיז טעװ סע זַא ,ידּכ ,טריפעגסיוא ךיוא ייז טָאה ןעמ ןוא ,תוצע

 ןפרַאװ ןענָאק דלוש יד ןעמ לָאז ,סגיטכיר-טשינ ןכַאמ סעפע
 ,ןיקרימ ןטלַא ןפיוא

 ןעמוקוצרעּבירַא טרעדָאפעגפיױא ךיוא ןעניקרימ טָאה ןעמ |

 ,יא עכלעו ,עמריפ רעטריזילַאנָאיצַאנ ןייז טימ עװקסָאמ ןייק

 טימ ןעמַאזוצ ,עיצַאזינַאגרָאןַאּב רעצנַאג רעד ןופ לייט ַא סלַא
 ןיקרימ רעטלַא רעד ,עװקסָאמ ןייק ןרָאפעגרעּבירַא ,גנוריגער רעד
 -ָאװדַא םעד ןזָאלוטרעּביא ןעמעו ףיוא טַאהעג טשינ רעּבָא טָאה

 ןלַאפעגנײרַא רעמ לָאמַא סָאװ זיא רעכלעוו ,רעווש ןייז ,טַאק
 ןטעּבעגּפָא ןיקריפ ךיז טָאה ,הרוחשיהרמ רעשידניק ןייז ןיא

 ןיא ןּבילּבעגרעּביא גיפיױלרָאפ זיא ןוא טייצ רעסיוועג ַא ףיוא
 ,טָאטשטּפױה רעקנַארק רענערָאװעג-טסוּפ רעד

 ןזָאלרַאפ סָאה גנוריגער יד יו ,םעדכָאנ געט רָאּפַא

 רעד ףיוא ןפָאוטעגנָא ןיקרימ רעטלַא רעד ךיז טָאה ,דַארגָארטעּפ

 ךעלרעוװש םיא טָאה רע ,ןײטשדלָאג ,רחוס-טּפַאנ םעד טימ סַאג

 ןיא םיריבג עטסערג יד ןופ רענייא ,רחוס-טפַאנ רעד ,טנעקרעד

 רעגירּביא ןייק טימ טנכייצעגסיוא טשינ לָאמנייק ךיז טָאה ,דנַאל

 ןגידנעטשַאּב ַא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע ,גנודיילק ןיא ץגַאגעלע
 .סיוא םיא טעװ סע ןעוו ,טייצ ַא וצ רעּפרעק ןייז ןעניואוועגוצ

 ןדיײשַאּב טּבעלעג םעד ּבילוצ טָאה רע .,םירָא ןבעל וצ ןעמוק

 טצונַאּב דימּת טָאה ,ןטילש ַא ףיוא ןרָאפעג ןעוו-ןטלעז זיא רע

 .רעדיילק עגעגָארטעגּפָא ךיז ףיוא טַאהעג טָאה ןוא יײװמַארט םעד
 ןוטעגנָא ןענגנַאגעג ןיײטשדלָאג רחוס:טפָאנ רעד זיא לָאמסָאד ןוא

 עגדָאמ ַא סעמע ןגָארטעג טָאה רע .רעטעּברַא רעמירָא ןַא יו
 טָאטשנָא סעקיליָאװ ןוא ,זלַאה ןרעּביא ךוט ץרַאװש ַא טימ ?עּבוש,

 ענעּבירעגסױא רָאפ ַא טכעלקעג ןבָאה סע עכלעװו ףיוא ,לוויטש
 ןרעטָאט יד ןגָארט סע יו יװַא ,ןשָאלַאק

 .סיוא ןכעלרעסיוא ןייז ןיא טָאה סָאװ ,ןיקרימ רעטלַא רעד
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 ,ךימּת יװ ,טָאה ,גנונדרָא רעיינ רעד ןּבעגעגכָאנ טשינרָאג ןעז
 ןטמיײזַאּב רָאה עיורג יד טימ ,ןגידלקניפ ,ןטיירּב ןייז ןגָארטעג
 ליוצ ענייז טימ ןעזעגסיוא טָאה רע .ץלעּפ-רעּביּב רעקטַאשטמַאק

 םעד ןעורעד .,ץירּפ .רעגיטייצ-טלַא ןַא יו ,דרעּב-ןציּפש עיורג

 .סיוא יו רחוס.טפַאנ רעד ךיז טָאה ,ןיקרימ םענענוטעגנָא-ךייר

 זַא ,ןגוא יד ןיא ןפרַאו טשינ ךיז לָאז סע ,םיא ןופ ןטלַאהַאּב
 ןופ ןיוש טָאה ןיקרימ רעטלַא רעד .עכלעזַא טימ ךיז ןעק רע

 טיה רענעי זַא ,ןענַאטשרַאפ רחוס-טפַאנ ןופ קילּבנָא ןזיולּב םעד

 טלָאװעג טָאה רע ןוא ,ץלעּפ םענרעּביּב ןייז רַאפ סיוא ךיז

 טגיילעגרעּביא רעּבָא ךיז טָאה רחוס.טפַאנ רעד .ןדיימסיוא םיא

 ךי טלעטשעג ןוא ןיקרימ ןטלַא םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןוא
 לװ ,עלענימ גינעטרעטנא ןַא םימ ןװיּכַא טימ םיא רַאפ

 ,,תיבה:לעּב ןייז ןגעג רעניד ַא

 --} ץלעּפ םענרעּביּב ַא ןיא--טייצ ַאזַא ןיא ,ךייא טימ זיא טָאג --
 | ,רחוס-טפַאנ רעד טגָאז

 .ּבָאה ,ןבעל ןיימ ןיא ןוטעג ּבָאה ךיא סָאװ .,גנידצלַא --

 וִצ זיא ,ןלעטשרַאפ וצ ךיז רעטלע רעד ףיוא ,ןפָא ןוטעג ךיא

 | ,טעּפמש
 ןגירױּפַאק םעד ןופ טשטיינקעג ךיז טָאה רחוס-טפַאנ רעד

 ,שינערעהוצנָא

 ךָאד ךיז טפרַאװ סע רָאנ ,ןלעטשרַאפ טשינ ןיימ ךיא -- !
 ,ןגיוא יד ןיא

 לדפ ,ןיקרימ רעטלַא רעד םיא טגערפ - ? ריא טוט סָאװ --

 ,ךערּפשעג עמענעגנָאמוא סָאד ןעקנעלוצּפָא

 "ףעשידנעלסױא, רעד רַאפ סַאּפַא ןגעו ךיז ימ ךיא --

 ערעייא ןענעז סָאװ .גלָאפרעד ףיױא ףָאה ךיא ןוא ,עניַארקוא
 ? רענעלּפ

 ןרָאפרעּבױַא ןפרַאד טעװ ןעמ .רעירפ סָאװ עניּבלעזיד --
 רָאנ סייו ךיא ,רעּבירַא ןיוש זיא טפעשעג סָאד ,עװקסָאמ ןייק

 ,ןשטיװָאּפיסָא ןָאמָאלָאס טימ ןוט וצ ןּבייהוצנָא סָאװ ,טשיג
 .?טפַאשרעריפנָא "סעצעידָאלָאמ עקשימ , רעטנוא --

 ,לווייט םעד רעטנוא וליפַא --
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 רעּבָא .ןדערוצרעּביא סעטסנרע רעייז ךייא טימ ּבָאה ךיא --
 ףיוא ןיוש טקוק ןעמ !ץלעּפ רעייא ,טָאג ןיא טקנעדעג .ָאד טשינ
 ,הפירט ךָאד זיא ךייא ייּב ,זנוא וצ טנוװָא ןיא ןיירַא-טמוק .זנוא
 | | ,טייהנגעלעג יד ןּבָאה ןלעו רימ

 ןיא ןעמוקעגניירַא זיא ןיקרימ רעטלַא רעד זַא ,טנװָא ןיא
 ןבעל ץנַאג ןייז טָאה רחוס-טפַאנ רעד ואוו ,לעטָאה םעניילק ַא
 ןופ ןפרָאװעגסױרַא טשינ םיא ןעמ טָאה םעד ּבילוצ) טניואוועג
 : םיא וצ ןפורעגנָא ןײטשדלָאג ךיז טָאה ,(גנוניואוו רעד

 ךיא זַא ,טסייוו ריא ,שטיווָאמיײח לאירבג ,סיוא:טרעה --
 .מוא עלַא רעטנוא ןּבעל וצ טניואוועגוצ ןָא דימּת ןופ ךיז ּבָאה

 .טרַא רעד אקווד זיא רעטקַארַאכ ןיימ רַאפ ,טרעקרַאפ ,ןדנעטש
 לָאמנײק ּבָאה ךיא .עגידרעירפ סָאד יװ ,טסַאּפענוצ רעמ ןּבעל
 ןּבעל ןוא לַאג רעד טימ ןטעּברַא ןשטנעמ יװ ןעז טנָאקעג טשינ
 טשינ רַאפ ןּבעל רעגייטש ןיימ ןטלַאה ןשטנעמ ,גָאטליױאוװ ןיא |

 זיא סע זַא ,ליואוו רעּבָא טסייוו ריא ,טּפַאשגרַאק עגידנעניגרַאפ
 טימ טגָארט סע ליײװ ,רַאפרעד טרעװ ַא טָאה טלעג ,ױזַא טשינ
 ןוא ,ןשינעפרעדַאּב עכעלשטנעמ ןליטש וצ טייקכעלגעמ יד ךיז
 סָאד טשינ ןעמ טפרַאו ,עטָאלּב ןיא טלעג טפרַאװ ןעמ ןעוו
 טָאה ןעמ סָאװ ,טױנ רעכעלשטנעמ ןופ ןַײּפש יד רָאנ ,ענעגייא
 רעסעּב טּבױלרעד טשינ לָאמנייק ךיז ּבָאה ךיא ,טױרטרַאפנָא ריד
 טשינ לָאמנייק ּבָאה ךיא ןוא ,רעטעּברַא ןַא רעניימ יװ ,ןּבעל וצ
 טשינ רעדָא ,טוג ָאי ,ןייז וצ שרעדנַא שינעפרעדַאּב ןייק טליפעג

 ץלַא גיליו ןעװעג ןיּב ןוא ןסָאלשעגנָא ךיז ּבָאה ךיא -- ,טוג |
 ּבָאה ךיא סָאװ ,סטוג סָאד ,ןטייקגיאעפ עניימ -- ןּבעגוצקעװַא
 רעגײמעגלַא רעד רַאפ טסניד ןיא ךיז ןלעטש ןוא -- ,טלמַאזעגנָא
 ,טגידניזעג ןּבָאה רימ, :טגָאז ריא יו ֹזַא סע ןזיא רשפא .ךַאז
 סע ןַא ,זיא ,טגידניזעג ןּבָאה רימ זַא ,זיײװַאּב רעטסעּב רעד ןוא
 ןיק ןעװעג טשיג לָאמנײק ןיּב ךיא ."וצרעד ןעמוקעג זיא
 .עגסיוא ןיּב ךיא ,ןטייקגיניילק עטסוּפ ףיוא שטנעמ רענטיּבמַא
 ךיא רעּבָא .ךעלגניי ענעראפרעדמוא ןופ תושוּב ןוא תוּפרח ןענַאטש
 טשינ .רעמ טשינ ןָאק ךיא ,שטיווָאמיײח לאירבג ,רעמ טשינ ןָאק
 ךיא .דובּכ ןיימ ןיא טגידיילַאּב ךימ ליפ ךיא לייוו ,רַאפרעד
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 ןּבָאה ייז יו ךָאנ רעװ .ןעװעטַאּבעלַאּב רעייז ןעזוצ טשינ ןָאָק

 ןעמ ,טוג .ןגעמרַאפ-סקלָאפ סָאד ןטיהּפָא ןוא ןצעש טפרַאדַאּב
 ,טרעװ ַא ךיז טימ טגָארט סע רעּבָא ,זנוא ןופ ןעמונעגּפָא סע טָאה
 עגיסַאּפ.טשינ ךרוד זיולּב טשינ סיוא-טנורג ןופ סע ןטכינרַאּפ יז
 טײצ רעד טימ ךָאנ ךיז טלָאװ סָאד ,טייקגיאעפמוא ןוא טנעה
 עכעלרעסיוא ןופ טשינ טמוק גנוטכינרַאפ יד רעּבָא ,טרעדנעעג
 רעד ןיא ןּבױלג ןייק טשינ עז ךיא ,עכעלרעניא ןופ רָאנ ,תוּביס
 רענייק ,ןליּפשרַאפ עקסיַאטלוה ַא סעּפע זיא סע .ןילַא ךַאז-םצע
 ןפרַאװאוצּפָא רָאנ טעז רענייא-רעדעי ,ןגרָאמ ןגעוו טשינ טרעלק
 ךיא .גנונדרָא ןיא ןייז לָאז רע ידּכ ,ןרעדנַא ןפיוא לקעּפ סָאד
 ןטרָאד רשפא ןדייס .טסוּפ ןיא ייז ייּב ךיוא זַא ,ארומ ּבָאה
 עדנַאּב ַא ןענעז ,סיואןריפ סָאװ ,רעּבָא יד .,םילודג יד ייּב
 םוצ ןעמעוו טימ ָאטשינ זיא סע .,ןימ "סעצעידָאלָאמ עקשימ,, ןופ
 ,ןייג וצ שיט

 ינייא ךיז טָאה רע .ןדערסױא טזָאלעג םיא טָאה ןיקרימ
 .עגטימ רעטרעוו עליפ ייּב טָאה רע .ןרעטש םעד טלצנורעג ,טרעהעג
 : ןפורעגנָא ךיז רע טָאה ןַאד ,ןציּפש-דרָאּב ייווצ ענייז טימ טלקָאש

 ,רימ ,ךַאװ רעד ףיוא ןייטש רימ ןזומ םעד ּבילוצ עקַאט --
 סָאװ ,סָאד ןטיהוצּפָא ידּכ ,טיוּבעג סע ןּבָאה רימ סָאװ ,עטלַא
 ךַאז רעד רַאפ רָאנ ,זנוא רַאפ ,הלילח ,טשינ .ךָאנ ךיז טזָאל
 ,ןּבעל ַא ןזָאלרעּביא טשינ ךָאד ןענָאק רימ ,דנַאלסור רַאפ ,ןיילַא
 ,ןטיהּפָא ךָאד סע ןומ רימ ,רקפה ףיוא ,ןפַאשעג טָאה'מ סָאװ
 | ,ןעמוק ןלעװ ןטייצ ערעדנַא זיּב

 ןטייצ ערעדנַא יד ?"ןטייצ ערעדנַא , ריא טניימ סָאװ --= |
 ,גיבייא ףיוא טױט ןענעז

 ןבעל טָאד -.ןבעל סָאד טשינ רעּבָא ,טיוט ןענעז ןטייצ --
 ,ץלַא טצעי ןעקסַארטעצ ייז ןעוו ,סעיצַאזינַאגרָא יד ןפרַאד טעוו
 .בָא ןלעװ ייז זַא ,טיוּבעג טשינ ןּבָאה ייז לייוו ,רַאפרעד סע זיא
 טשינ ,טעּברַא ןופ טרעװ םעד ןייטשרַאפ ייז ןלעוװ ,ןעיוּב ןּבייה
 ןצַאשּפָא גירעהעג רשפא ייז ןלעװ לָאמטסנעד ,ןרעטשעצ ןופ רָאנ
 ךַאװ רעד ףױא ןייטש רימ ןוומ ןַאד זיּב ,ןטסנידרַאפ ערעזנוא
 ,ךיז טזָאל סע סָאװ ןעװעטַארּפָא ןוא ןטיהּפָא ןוא
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 ןוא ,ןרעװ טעטכינרַאפ ץְלַא טעװ טייצ רעד ךרוד --
 .ערעזנוא ףיוא רָאנ ,ןייגסיוא טשינ סע טעװ ּפעק סמענייק ףיוא

 ןיקרימ טגערפ --!"פעק ערעזנוא ףיוא , ריא טניימ סָאװ --
 ןדעי ןופ ןעוועג שאימ גנַאל ןיוש ךיז ּבָאה ךיא -- ,ןקָארשרעד יו
 ,ןצונ ןכעלנעזרעּפ

 ןופ ןיז ןטושּפ ןיא ןיימ ךיא ,ןצונ טשינ ןיימ ךיא --
 ,ןעגנערּבמוא דנַאלסור רָאנ טשינ טעװ טנעמירעּפסקע רעד .טרָאװ
 ןטלַאה ,ריא טניימ ,סָאװרַאפ ,ּפעק ערעזנוא ןטסָאק טעװ רע רָאנ
 ןּפעלש ,תוצע ערעזנוא סיוא-ןריפ ,תוצע זנוא ייּב ןגערפ ,זנוא ייז
 ייז ןטלַאה סָאד ?סָאװ ּבילוצ טסייו רדיא ?עװקסָאמ ךָאנ זנוא
 ,טּפַאנ ןלעפסיוא טעװ סע ןעוו .סעּכ:סקלָאפ ןרַאפ תונּברק עטיירג
 םעטסיס סָאד זַא ,ןגָאז טשינ ןעמ טעװ ,ןענַאּב יד רַאפ ןלעווש
 ,גידלוש ןענעז ,ןעיושזרוּב ,רימ זַא רָאנ ,טכעלש רעדָא טוג זיא
 וצ ּפעק ערעזנוא ידּכ ,זנוא ןטלַאה ייז ,טריטָאּבַאס ןּבָאה רימ
 עטייוגעגנָא יד ןענעז רימ .ןרָאצ.סקלָאפ ןופ חּבזמ ןפיוא ןעגנערּב
 ,"סלזאזעל ריעש,

 ,טכַארטרַאפ ךיז טָאה ןיקרימ רעטלַא רעד
 ךיא סייוו סיוועג ףיוא .סעכלעזַא סעּפע דשוח ןיּב ךיא --

 י ,טשינ סע
 ,ןיקרימ .,ןלעווק ערעכיז ןופ טרעהעג ,סע סייוו ךיא רעּבָא --

 עדעי ,ןוט וצ סָאװ טשינ ָאד ןּבָאה רימ ,טליופרַאפ זיא קטע רעד
 .קעפ עסיורג ןייק .ךימ טגלָאפ .ךעלרעפעג ןרעוו סע ןָאק טונימ
 . יתעש ַא זיא טייצ יד .ןעמענוצטימ ןּבָאה טשינ ריא טעװ ךעל
 רחוס-טפַאנ רעד) ,ןגירקסױרַא סַאּפ ַא ךָאנ ןָאק ןעמ ,רשוּכח
 ,קערש טימ ךיז גידנקוקמורַא ,טעשטּפעש ןוא םיטש ןייז טרעדינ
 טשיג ךיוא ןענעז ןצענערג יד .טשינ םיא טרעה רענייק יצ
 .כרוד ךיז ןָאק ןעמ ,שַאמ-שימ ַא ןיא ךָאנ זיא ץלַא ,טכַאװַאּב טוג
 ןעמ ןָאק לּבור רֶאּפ ַא רַאפ .עניַארקוא ןיא טלַאּפש ַא ךרוד ןסייר
 | -  ,רשיו-רשּכ -- ,ןגיױקסױרַא סַאּפ ַא

 ,ןיקרימ רעטלַא רעד רעּביא-טגעֶר -- ?לּבור רָאּפ ַא רַאפ --
 ,גירעּבַאלש -- טיוה-ןקַאּב יד ןוא ,ןשָאלעגסױא ןרעוו ןגיוא ענייז ןוא
 | .סעּברָאט-ןטסירּב ענעגיוזעגסיוא ייווצ יו
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 טעװ ץלעפ-רעביּב רעייא טימ ךייא ,ךיז טיײטשרַאפ ,ָאי --
 .רחוס-טפַאנ רעד רעטיּב טלכיימש -- ,רערעייט ןטסָאק

 .טנייפ גידנעטש ּבָאה ךיא זַא ,ןײטשדלָאג ,טסייוװ ריא --
 ךיא ּבָאה ,רַאּבַאכ ָאי ןיוש זַא ,עטמַאַאּב עניילק ןפיוקוצרעטנוא טַאחעג

 ,ּפעקןֿפרַאק עסיורג יד וצ טעדנעװעג גידנעטש ךיז
 וצ טייצ ַא טציא זיא סע זַא ,טשינ ּביולג ךיא ,ונ .,ונ --

 .,טעּפש ןייז טעוו דלַאּב זַא ,ארומ ּבָאה ךיא ,ןסַאּפש
 ,טכַארטרַאפ רעדיוװ ךיז טָאה ןיקרימ רעטלַא רעד
 יגימע ןיא ?דגַאלסױא ןיא ןוט וצ ריא .טנכער סָאװ ןוא -

 טגָאז - ,ירפיוצ ךָאנ לסיּבַא !למערק סָאד ןקַאפוצנייא ?עיצַאר
 יי ףךיילג ,טייקסכײל רעשיטַאּפש ןיא רעדיו רעטלַא רעד
 טסנרע םעד ןבײהטרַאפ טלָאװעג ןָאט םעד טימ טלָאװ רע

 ןענָאק ךיז טעוו ריא זַא ,טשינ ךיז טּבױלג סע -- ,טנעמָאמ ןופ
 ףיא ךיז ןעלגערפ ַאצינ ןיא ,רעּבייוו עטלַא יד יװ ,ןצעזקעװַא
 ,ןוז רעד

 רעד טגערפ -- ?יינטָאדנומ ןּביהנָא טשיג סָאװרַאפ --
 ,רתוס-טפַאנ

 ?ןרָאי ערעזנוא ןיא ? יינספיוא --
 ןייק ןרָאי ןליּפש ,סָאװ ּבילוצ ןּבָאה רָאנ ףרַאד ןעמ -

 ןּביײהוצנָא טמיטשַאּב ךיא ּבָאה ,ךימ טננַאלַאּבנָא סָאװ ,טשינ עלָאר
 : עדמערפ רַאפ טעּברַאעג ךיא ּבָאה טציא זיּב .סעיינ סעּפע רָאג
 , .ענעגייא רַאפ ןוט סעּפע ןריּבורּפ ךיא לעװ

 ןיִקריִמ רעטלַא רעד טנערפ -- !טימרעד ריא טניימ סָאװ -- |
 זיג ,לארשיץרא וצ טײקכַאװש ןיימ ךָאד טנָאק .ריא --

 לעװ ךיא .עּביל עשינָאטַאלּפ ַא ױזַא טַאלג ןעוועג סע זיא טציא
 | ' ,ןוט וצ ךעלקריוו סעּפע ןריּבורּפ

 ןיקרימ רעטלַא רעד ךיז טרעדנואוו ?לארשי:ץרא ןיא --
 -ַאלקעד-רופלַאּב רעד ןופ טרעהעג יאדווַא ךָאד טָאה ריא --|

 רעייז ןויירק עשידיי יד ןיא םעד ןגעװ טדער ןעמ ?עיצַאד
 ןסיוואוצ ַארטסקע וליפַא טָאה רָאדַאסַאּבמַא רעשילגנע רעד ,קרַאטש
 ןַא טימ טניימ עיצַארַאלקעד-רופלַאּב יד זַא ,ןטסינויצ יד טזָאלעג
 ןייא טימ ,עיצַארטסינימדַא רענעגייא ןַא טימ דנַאל שידיי ַא תמא
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 טי טא == 6 ;

 ,ןרעװ טכעלקריװרַאֿפ לָאז םולח רעשדיי רעטלַא רעד :טרָאװ

 ךיז טעוו המחלמ יד ןעוו ,טסייה סָאד -- "ןעמוק טעװ חישמ ןעװ,

 סע זיא דנַאל ַא - דנַאל שידיי טשינ ,דנַאל שידיי ָאי ,ןגידנע
 .ןעניואוו טרָאד ךָאד ןלעו ןדיי ןוא .ךיוא סנייש ַא ןוא ,ךָאד
 ,סעכלעוַא סעּפע ןריזינַאגרָא !תוחוּכ יד ןריּבורּפ טשינ סָאװרַאפ
 לָאז סע סָאװ - !תוחומ ןוא טנעה עשידיי ןגיטפעשַאּב לָאז סָאװ
 רימ ,טימרעד ךָאד רימ ןּבָאה תוכייש לקיטש ַא סעּפע ,ןייז טשינ
 רעד ןיא קעװַא תורוד ליפ ױזַא ,ןענװַאד ןיא ךָאד סע ןענָאמרעד
 טָאה ריא ,אלימ ,ןַּפיִל יד ףױא גנונעפָאה רעד טימ טייקגיּבייא
 / .ףימ טָאה טָאג .דניק ןוא ּבײװ ַא טָאה ריא .ןּבעל וצ סָאװרַאפ
 ןטעזרַאפ ךיא ןיּב רחב רעטלַא ןַא .קילג ַאזַא טרעשַאּב טשינ)
 .םייו ןיימ .רַאפ ןכַאמ לארשיץרא רימ ךיא לעװ ,ןּבילּבעג !

 .דניק ןוא
 ,רחוס.טפַאנ םעד ףױא טקוקעג טָאה ןיקרימ רעטלַא רעד {

 ,ןגױא יד ןענייש םיא ייּב ןַא ,טקעדטנַא םיצולּפ טָאה רע ןוא
 ,תוואּת םוש ןייק טַאהעג טשינ טָאה סָאװ ,שטנעמ רענעקורט רעד
 ,םיאנוש ןגָא) םעד ּבילוצ רָאנ טַאהעגהנותח טשינ טָאה סָאװ
 םעד וליפַא ,ןעניגרַאפ םענייק טנָאקעג טשינ טָאה רע ליײוו
 .טָארַא ןגעו טדער רע -- ,םוטכייר ןייז ןופ ןסינעג וצ ,ןטסטנעָאנ
 ענייז םיא ןעקנעש ןוא ןיירַא דנַאל דמערפ טסיװ ַא ןיא ןרָאפ
 טדערעג טלָאװ רע יו ,ןגױא ענייז ןענייש ייּברעד ןוא ,תוחוּכ
 סניקרימ ןענַאטשרַאפ טָאה רחוס-טפַאנ רעד .רעטּבילעג ַא ןגעוו

 :טמעשרַאפ ןפורעגנָא ךיז טָאה ןוא קילּב
 יטנעס רעדָא לַאעדיא ּבילוצ טשינ ,סנגירּביא ,זיא סע --

 רענעגײא ןײמ רַאפ זיִא סע ,ןיהַא ךימ טיצ סע סָאװ ,טנעמ
 ןיא רעיײז ךיז סַאּפ ךיא זַא ,ךיז טכַאד רימ .טיײקכעלמעװקַאּב
 .ַארַא ןַא סיוא רוטַאנ רעד ןופ ךָאד ךיא ןיּב ,ךעלטנגייא .טנעירָא
 ,ביײל ןפױא ךעלייל סײװ ַא טימ ןענענוננַאּב ךיז ןָאק ךיא .רעּב
 ןיא ןקוק ןוא טכַאנײּב ךַאד ַא ףיוא .ןציז ,גנַאטש-רעקוצ ַא ןגיוז
 ,ןיירַא ןרעטש יד

 ,ןגיושעג טסנרע ןוא טכַארטרַאפ טָאה ןיקרימ רעטלַא רעד
 טמעקעג ןרעלק םייּב רע טָאה ,ןעוועג זיא טייהניואוועג ןייז יו
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 יו ,טדערעג רע טָאה ךָאנרעד .רעגניפ יד טימ דרָאּב ןציּפש יד
 : ןילַא ךיז וצ

 טימ ָאטשינ ,לַאעדיא ןַא ןבָאה וצ טוג רעייז זיא סע -
 ,תוחוּכ עיינ טיג סע ןוא ,גני טלַאה סע .ןעמעש וצ ךיז סָאװ
 ,אנקמ ךייא ןיּב ךיא .ןעמעש וצ סָאװ טימ ךיז ָאטשינ

 ,ןּבָאה סע טגָאק ריא ,ןייז וצ אנקמ סָאװ ,ָאד ָאטשיג --

 ריא ,ךיא יו םעד ןיא קלח ַאזַא טקנופ טָאה ריא ,ךיא יו ױזַא טקנוּפ
 סָאװ !שטיװָאמײח לאירבג ,סָאװ ,עה ,דיי ַא ךיוא ךָאד טנעז
 רימ ןוא ,ּפָארַא ןעמַאװצ ךיז ןזָאל רימ זַא ,עקַאט ריא טניימ
 יװ ,ערעזנוא רַאפ ןעיוּב וצ ,לארשי:ץרא ןיא ,ןטרָאד ןָא-ןּבייה
 לווייט רעד סָאװ ,ָאד טיוּבעג ןרָאי עגניי יד ןיא לָאמַא ןּבָאה רימ
 לאירבג !עה ,טשינ קנַאד ןייק וליפַא טגָאז ןוא וצ טציא טמענ
 | ,ריא טניימ סָאװ ,שטיווָאמיײח

 ּבָאה ןעגנירּפש .רימ רַאפ טשינ ןיוש ,רערעיײט ןיימ --
 ןופ ,ךיז טגיטסעפעגנייא ָאד ןוא .טנָאקעג טשינ לָאמנייק ךיא
 ? ןזָאלרַאפ סע עטכעלש יד ייּב ןוא ,טַאהעג ןרָאי עטוג ,תורוד-רוד
 ךייא טרָאפ ,ןײטשדלָאג ,ןינ .טכער טשינ סעּפע סָאד זיא
 וצ ךיז רעװװשיוצ .רעגיה ַא ןױש ּביילּב ךיא ,ףליה סטָאג טימ
 ,ןגעווַאּב

 ,רעירפ טגָאזעג ּבָאה ךיא יװ ,סָאד ,שטיווָאמייח לאירבג --
 ; ,טסנרע רעייז ,רעייז זיא סָאד .סַאּפש ןייק טשינ זיא

 רעטלַא רעד טכַאל - ?"ּפָאק, םעד ןגעו טניימ ריא ,ָא --=|
 ןוא ,ןענַאטשעג ןָאק ןיא לָאמ ליפ ױזַא ןיוש זיא רע -- .ןיקרימ
 ףיױא םיא טעװ רעװ .ןעמענ טלָאװעג טשינ םיא טָאה רענייק
 ?ןעמעג ןלעװ רעטלע רעד

 ריא ,לָאמַא ךָאנ ךייא ןָאמרעד ךיא ,שטיווָאמייח לאירבג --
 א ּבײװ ַא ,ןטכילפ ךָאד טָאה ריא ,טקנעדעג .ןייא-טלעטש
 ,דניק ַא

 .עגנָא ,ןרָאװעג טור לָאמַאטימ זיא ןיקרימ רעטלַא רעד
 ןוא ,טלעטשעגפיוא ךיז ןּצָאה דרָאּב רעד ןופ ןציּפש יד ,ןזָאלּב
 .םיוא ןַא יו ,רעזייּבעג טימ רחוס-טפַאנ םעד טקוקעגנָא טָאה רע
 ,ןָאה רעטקעוועג



 .3 -  ׂשֵא םולש

 ךױא טָאה טַאדלָאס ַא ,ךַאז ןיימ ןיוש זיא סָאד ,ונ --
 ,המחלמ ןיא רע טייג ךָאד ןוא ,דניק ַא ןוא ּבייוו ַא

 .יֹוזַא רָאנ ךיז טדער סע -
 .ןעוט לייט ןוא ןדער לייט --
 ,טייטשרַאּפ ריא יװ ,טוט --|
 :טלָאז ריא זַא ,ךייא שטניוו ךיא ןוא ,טָאג טימ  טרָאפ ,ָאי --

 ,רעטנוא ךיז טמענ ריא סָאװ ,סָאד ןריפוצסיוא דנַאטשמיא ןייז
 טנזיוט גיצפופ רעּביא ,עיצַאזינַאגרָא ןַא ,טשינ סע ןָאק ןיילַא ךיא
 ךיא רָאנ ,טשינ טפױלטנַא ןַאטיּפַאק ַא .ןבעל וצ סע טיג ןשטנעמ
 .סטוג ךייא שטניוו ךיא ,ךייא ייטשרַאפ

 -סיוא יד ןָאטמענ ןוא רחוס-טפַאנ רעד טגָאז -- ,קנַאד ַא --
 ,טנַאה עטקערטשעג

 ףיא סָאװ ,דניק ןטימ ּבייוו סָאד טפערטַאּבנָא סָאװ ןוא -- |
 ןעז וצ ייז ןעמוקסיוא ךעלניײשרָאװ ךייא טעװ ,טנָאמרעד טָאה
 ריא זַא ,ונ .זַאקװַאק ןופ דנַאלטױא ךָאנ ןרָאפ ןלעוו ייז ,רימ רַאפ
 יז ןַא ,ייז טגָאז ןוא ,סורג ַא רעּביא יײז טיג ,ןעז ייז טעװ
 סיוא לווייט םעד טניואוועג ןיּב ךיא ,ןגיאורמואַאּב טשינ ךיז ןלָאז
 ךלַאּב ךיוא ייז ךיא קיש רעטָאּפ םעד ןוא ,ןייג וצ געוו םעד
 ךופ געט יד ףרַאד רע ,ןעקנעשימ ףיוא רָאנ טרַאװ ךיא .סױרַא
 ,רימ רַאפ ןוט ריא טנָאק ךַאז ןייא ךָאנ ,ָאי ,ןעמוקקירוצ טנָארּפ
 ןופ תונוּבשח ערעזנוא -- ,ןיקרימ טכַאל -- ,עיצקַאזנַארט עטצעל ַא

 ףענעכערּפָא ייז טימ ריא טנָאק ?דנַאלסור-יינ, טפַאשלעזעג רעד |
 שטָאב ייז ןלָאז .סרעסעּב סעפע ףיוא סיוא-טשיוט סעיצקַא יד
 | ןרעגנוה טשינ טייצ עטשרע יד

 ןפרַאד ףיורעד ךעלריּפַאּפ ןייק ,ןרעוו טכַאמעג טעװ סָאד --
 יי ,טשינ רימ

 ,ןינוצמײהַא טייצ ,טָאג טימ טרָאפ ןוא ,קנַאד ַא ,,ונ -
 .טָאה גנוריגער יד טניז ,גיאורמוא ןרָאװעג רעדיוװ ןענעז ןסַאג יד
 | .ןגיױצעגרעּבירַא עװקסָאמ ןיא ךיז

 - ,טשוקעצ רענייטש ןשיסור ןפיוא ךיז ןּבָאה םירחוס יד

 רע טָאה ,ןעמוקעגמייהַא זיא ןיקרימ רעטלַא רעד ןעוו

 ,23 ,11 טווקסָאמ ,שַא
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 :גנוגיטפעשַאּב רעטּבילַאּב ןייז ייב טַאקָאװדַא םעד ןפָארטעג
 ףיוא רע טמענ ,ןַאלעצרָאּפ סָאד ןכָארּבעצ םיא טָאה ןעֶמ טייצ
 ,גנוניואוו ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןכַאז.זיוה ענייז ןופ המישר ַא
 רעשיטנַאדעּפ ַא טימ ןריפסיוא ןייא ןיא ןטלַאהעג סע טָאה רע
 יעג ךיז טלָאװ סע יװ ,ןטעטילַאמרָאפ עלַא טימ ,טייקכעלטקניּפ
 ,טקַא ןגיטכיוו ַא רעייז םוא טלדנַאה

 ןיא ןרָאפ וצ ךיז טּביילק טפַאנ ןופ ןײטשדלָאג ,טסייוו --
 .ּמָא סע טגָאזעגוצ ןּבָאה רעדנעלגנע יד זַא ,טגָאז רע ,עניטסעלַאּפ

 יניא רעייז ,הנידמ עשידיי ַא טעד ןופ ןכַאמ ןוא ןדיי יד ןּבעגוצ !
 ,ךייא רַאפ סעפע יא סָאד !רָאװ טשינ ,סע זיא טנַאסערעט
 ,שטיװָאּפיסָא ןָאמָאלָאס

 ןּביירשרַאפ וצ טרעהעגפיוא טָאה טַאקָאװדַא רעטמירַאּב רעד
 וצ ךיז טרעה ןעמ יװ ,ךיז טרעהעגוצ ,סנגיוּב-חמישר ענייז ןיא
 ,עידָאלעמ ,רעטנַאקַאּב רעּבָא ,רענעסעגרַאפגנַאל ַא וצ

 .רעביא רע טָאה -- ,עניטסעלַאּפ ,עניטסעלַאּפ ,עניטסעלַאּפ --
 ,טציא זיּב םעד ןגעוו טכַארטעג טשינ ,דָאש ַא -- ,ךיז רַאפ טרזחעג

 רעד ,ןגיוושעג ןוא ןציז ןּבילּבעג ןענעז םעדייא ןוא רעווש
 רעד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ,ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה ןיקרימ רעטלַא
 יז טרינָאיּטש רענייק זַא ,ךיז טגייצרעּביא ,טנפעעגפיוא יז ,ריט
 .עדינ ַא טימ רעווש םוצ ןפורעגּפָא ךיז טָאה רע ןוא ,ךָאנ טשינ
 | | : עמיטש רעגיר

 ,טרעהעג .זַאקװַאק ןיא ןרָאפ ןעמ ףרַאד ןטשרע םעלַא םוצ --
 טלעג רַאפ ,סלַאפנדעי ,טלַאּפש ַא ָאד זיא ווָאקרַאכ רעּביא זַא
 ךלַאּב יאדװַא גָאט ןדעי טעװ עקנעשימ .,ךרודַא ךיז ןעמ טגירק
 ,ןעמיוושפיוא

 - ?וד ןוא -
 טייג יוװַא ,ןּבײלּב ָאד זומ רעצימע ! ךיא סָאװ ,ךיא .,ונ --

 | .,טשינ ךָאד סע

 םעד ,עקנעשימ ןעמוקעגנָא זיא םורַא געט רָאּפ ַא ןיא
 טנָארפ ןפיוא ןענופעג ךיז סנטצעל טָאה רעכלעוו ,ןוז סטַאקָאװדַא
 .עג גנידצלַא ןיוש רע טָאה ווירּב ןופ ,גנולײטּפָא-רעילפ רעד ןיא
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 טכַאמעגּפָא זיא סע ןוא .םייהרעדניא ךיז טוט סע סָאװ ,טסואוו
 ןייז ןופ טײקמַאזקרעמפיוא ןייק ןעיצ טשינ לָאז רע ידּכ ,ןרָאװעג
 ןזייו טשינרָאג ךיז לָאז רע זַא ,שטיװָאקרַאמ ּפיסָא רבח ןטלַא
 ןפָארטעג ךיז טָאה ןיקרימ רעטלַא רעד ,גנוניואוו רעטלַא רעד ןיא
 .עפַאק ןוויטַארעּפָאָאק ַא ןיא ,טרָא טדערעגּפָא ןַא ףיוא םיא טימ
 ןוא ,המחלמ יד .טרעדנעעג רָאי ראֹּפ יד רָאפ ךיז טָאה עקנעשימ
 סָאד - שינעּבעלרעּביא סרעטָאּפ ןייז ,שינערעקרעּביא עטצעל יד
 .ןרָאװעג רעכעלנעמ ךיוא זיא רע ,טכַאמעג טסנרע םיא טָאה ץלַא
 ענעטינשעגּפָא יד טימ לעניש ןשירענלעז ןייז ןיא ,טציא ןוא

 ,ןעועגסיוא רע טָאה ,דרָאּב רענעסקָאװַאּב-גנוי ןייז טימ ,סעפילש
 סָאװ ,ןטַאדלָאס עזָאלמיײה רעטנזיוט רעטרעדנוה יד ןופ רענייא יו
 רעצרוק רעד ךרוד ,דנַאלסור ץנַאג רעּביא טרעגלַאװעג ךיז ןּבָאה
 ייז רעדיוו דלַאּב ןוא טנָארּפ ןפיוא יײמרַא יד ןזָאלעצ ןופ הקספה

 טַאהעג ךָאנ טָאה עקנעשימ ,"סעטָאר עטר, יד ןיא ןעלמַאז
 טלָאװעג ךיז טָאה רע ,דנַאלסור-םורד ןייק ןייג וצ ךַאזרוא ערעדנַא ְזַא
 .רעוו ןּביױהעגנָא טָאה װָאנסַארק לַארענעג ואוו ,ןָאד םוצ ןגָאלשוצ
 ןפיוא םירבח ענייז טימ טדערענּפָא טָאה רע יװ -- ,ןקַאזָאק ןריּב
 עשיטסידרַאװג-סייוו ןופ ןענַאטשַאּב סנטסרעמ ןענעז עכלעוו ,טנָארפ

 יד ןופ םענייא וצ ךיז ןגָאלשוצ טלָאװעג טָאה רע ,ןטנעמעלע |
 יד טימ ןטלַאה וצ המחלמ ןּבילקעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןלַארענעג
 רַאפ ךעלרעפעג ןעוועג זיא דַארגָארטעּפ ןיא ןּביילּב ,סעקיװעשלָאּב
 .רטנָאק, ַא ןופ ןוז םעד סלַא טנעקעג טָאה ןעמ ןכלעוו ,ןעקנעשימ
 .ןצנעדנעט ערענָאיצולָאװער-רטנָאק טימ ןיילַא ןוא *רענָאיצולָאװער
 רעטָאפ םעד רַאפ ןּביילּב וצ ָאד ךעלרעפעג ןעוועג ךיוא זיא ױזַא

 .מַא יװ ייז טָאה ןיקרימ רעטלַא רעד .טַאקָאװדַא םעד ,םעבייז =
 רעּביא זַאקװַאק ךָאנ געוו רעד .ןיירַא געוו ןיא טקַאּפעגניײא ןטסלענש
 ךָאנ רעּבָא ,.רערעכיז ןייק ןעוועג טשינ זיא ווָאקרַאכ ןוא עװקסָאמ
 ,דַארגָארטעּפ ןיא ןּביילּב וצ ןעוועג זיא רעכעלרעפעג

 ןעמוקעגנָא טשינ ןיקרימ ןטלַא םעד סע ןיא טכייל ױזַא
 טַאקָאװדַא רעטמירַאּב רעד .םענייז רעווש םעד ןטײלגַאּבוצסױרַא
 -.רָאּפ עגעּבילּבעגרעּביא יד ךיז טימ ןעמענטימ טלָאװעג אקווד טָאה
 .טנּבעל ןייז ןופ רעטעלּב ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ױזַא ,ךעלּפעט עניילעצ
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 רעּבָא טָאה עזייר יד .ןריטסיזקע טשינ ןָאק רע עכלעוו ןָא ,ךוּב
 רעטרע עמייהעג יד ןיא קעּפעג סָאד ןוא ,עטכייל ַא ןייז טזומעג
 רעמ רַאפ ןעניד טפרַאדעג ןּבָאה לוויטש ןוא רעדיילק יד ןופ
 טָאה ךעלדנע .ןציּפש ןוא ןַאלעצרָאּפ רַאפ יו ,ןכַאז עלופטרעוו
 טָאה רע סָאװ ,םעד ךרוד ןגיאורַאּב טזָאלעג טַאקָאװדַא רעד ךיז
 עלופ יד טיינעגנייא קער ענייז ןופ םענייא ןופ רענלָאק ַא ןיא
 ןייז ןיא טוָאלעגרעּביא טָאה רע סָאװ ,ןכַאז יז ןופ המישר
 ,גנוניואוו

 רע סָאװ ,ץלַא ןבעגעגטימ ייז טָאה ןיקרימ רעטלַא רעד
 טיינעגנייא ,ןלעוואוי ןוא ןריּפַאּפ-טרעװ ןיא גירּביא טַאהעג טָאה
 .רָאּברַאפ ערעדנַא ןיא ןוא רעדיילק יד ןיא ,ךיז טייטשרַאפ ,סע
 .ןיירַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז ןּבָאה ייז ןוא -- ,ןשינעג

 ןיקרימ רעטלַא רעד טָאה -- ,ןעז ןצרוק ןיא ךיז ןלעוו רימ --
 טעז - טשינ זַא ןוא - ,טצעל עטוג יד ףיױא רעװש םעד טנָאזעג
 וצ טייקרעטיּב ַא ןָא ןוז ןיימ ןעיצרעד טרָאד ןלָאז ייז זַא ,טרָאד
 :ךיז רַאפ יװ ,רע טָאה טגיילעגוצ ןוא ,דנַאלסור

 ןופ ןוא .טייקרעטיּב דנַאלסור ןיא טציא טַאהעג גונעג --
 .סױרַא סָאד טָא טמוק טייקרעטיב

 טזָאלרַאפ ןּבָאה עקנעשימ ןוא רעוװש רעד יו םעדכָאנ
 .רעּפ סָאד ןעמונעגפיונוצ ןיקרימ רעטלַא רעד .טָאה -- דַארגָארטעּפ
 -עג ךיוא) ןכַאז סּבייװ ןייז ןוא ענייז ןופ עטסגיטיונ ןוא עכעלנעז
 טנָאקעג טשינ ;טַאקָאװדַא רעד סָאװ ,ליפעג עּבלעזסָאד טַאה
 ןוא ,עדמערפ רַאפ ןכַאז עכעלנעזרעפ סּביײו םעד ןזָאלרעּביא
 ןכלעוו ןיא ,רָאטנַאק ןייז ןיהואוו ,עװקסָאמ ןייק ןרָאפעגרעּבירַא
 -עג טסגנעל ןיוש ךיז טָאה ,"ץעּפס, סלַא טנידעג טציא טָאה רע
 ,ןגיוצעגרעּביא טַאה

 ןרָאװעג ןענעז ןיקרימ זיוה סָאד ןוא ןירעּפלַאה זיוה סָאד ןוא
 רעד ןופ רעזייה ערעדנַא ליפ ױזַא טימ ןעמַאװצ טשיװעגּפָא
 ,ןטייקגיּבייא עלַא ףיוא -- טָאטש-ןרַאצ  רעגילָאמַא
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 דלַאוו ןיא היח ַא יו
 ןעמעוו ,עקנַאימָאס ןופ ץירפ רעד ,שטיוועיערדנַא יליסַאוװ

 ןשינעעשעג יד יװ םעדכָאנ ,זיא ,עװקסָאמ ןייק טײלנַאּב ןּבָאה רימ
 לעטָאה ןופ קעװַא ,רעּבירַא ןענעז געט-רעּבָאטקָא יד ןופ
 עשַאטַאג בייוספעק ןייז ייּב טצעזַאּב ךיז ןוא ?לָאּפָארטעמ,
 | | ,ענװָאנַאּפעטס

 ,טכַאדעג -- עװקסָאמ ןיא רענייא-רעדעי יו -- טָאה יליסַאװ
 סע ,ןײגכיױװדַא דלַאּפ טעװ "ערוטנַאװַא עשיטסיװעשלָאּכ, יד זַא
 טָאה רע - ןגָאעצ ייז ןוא טנָארּפ םנופ ןקַאזָאק ןעמוקנָא ןלעוו
 עירַאמ ּבייוו ןייז וצ ,עקנַאיפָאס ןייק ,ןטרַאװּפָא טצעזעגקעװַא ךיז
 םיא לָאז יז זַא ,ןּבירשעג לָאמ עגינייא רע טָאה ,ענװעידַאקרַא
 טשינ רעפטנע ןײק רע טָאה ריא ןופ רָאנ ,ןטנַאיװָארּפ ןקיש
 | ,ןגָארקעג

 רעכעלטניירפ-טוג ,רעטנַאקַאּב ַא זיא רעטניוו ּביײהנָא ןיא
 ןוא ףרָאד ןופ ךיז ןּפעלש וצ לרופ ַא טימ ןעמוקעג רעױּפ
 ,לעמ-ןציײוװ לסיּב ַא ,לּפָאטרַאק ךעלקעז רָאּפַא םיא טכַארּבעג
 ,טלייצרעד ,רעייא גנילטנעצ עכעלטע ןוא רעטוּפ ךעלקיטש רָאּפ ַא
 "עקרעכַאמ, עצנַאג ַא ןרָאװעג זיא ענװעידַאקרַא עירַאמ ּבייוו סָאד זַא
 גנולמַאזרַאפ ַא ןפורעגפיונוצ ןײלַא טָאה יז זַא ,םירעיוּפ יד ייּב
 ןטימ ןָאטריּפ סָאװ ,טעטימָאק ַא ןפַאשעג ןוא עננוי יד ןופ
 גיפיולרָאּפ ךיז ןטלַאה םירעיוּפ יד .סעדָאמ עיינ יד טיול ,ףרָאד
 ןענעז םיא ףיוא ,טוג ייז ןּבעל ,עטהצירּפ רעד ,ּבייוו ןטימ ,גיאור
 יעג טָאה ,ּביײװ סָאד ,יז ,סטטכעלש םיא ןגעװ ןדער ןוא זייּב ייז
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 גיפיױלרָאּפ ךיז לָאז ץירפ רעד זַא ,ןגָאז ליטש רעד ןיא ןסייה
 יז ויִּב ,ןייװַאּב רעירפ טשינ ךיז ןוא טָאטש ןיא ןטלַאהפיוא
 טשיג רופ ןייק ןיוש זיא רעמ רָאנ ,ןסיוו ןזָאל טשינ םיא טעװ
 רעמ טָאה רע ןוא ,ןטנַאיװָארּפ טימ עקנַאיפָאס ןופ ןעמוקעג
 .טַאהעג טשינ טרָאד ןופ תועידי םוש ןייק

 עשַאטַאנ ,ּבײװ-סּפעק ןייז ייּב םייחרעדניא ןיא לייוורעד
 ןטלַאהעג טָאה טנַאיװָארּפ עלעסיּב סָאד .גנע ןרָאװעג ,ענווָאנַאּפעטס
 ךיוא זיא ןפיוקרַאפ וצ סעּפע סױרַא ּבוטש רעד ןופ ,ןייגסיוא ןיא
 ירעד ןיא לָאמנײק ןענעז ןכַאז ענירּביא ןייק .ןעועג טשינ
 ןּביױהעגנָא טָאה עשַאטַאנ ,ןעוועג טשינ גנוניואוו רעניילק רעגיזָאד
 .ךרד ןייק טַאהעג טשינרָאג ,גידתונשקע ןוא גידרעּפָאה ןרעוו וצ
 ןפרָאװעגרָאפ ,ןַאמ ןגיטציא ןוא תיבה-לעּב ןגילָאמַא ריא רַאּפ ץרא
 זַא ןוא .טשינרָאג וצ ןיוש גוט ןוא הלצוי:אל ַא ןיא רע זַא ,םיא
 ףיז יז טָאה ,ןוט וצ סעּפע ןעמונעג טשינ ךיז טָאה יליסַאװ
 גידנעטש יז זיא עּבַאּב עשיגרענע ןַא ,טלטרַאגעגרעטנוא ןיײלַא
 ןעמונעג :קיזמ ַא ןרָאװעג רָאג יז זיא טציא ,עשַאטַאנ יד ,ןעוועג
 לקעז ּבלַאה ַא ,לפָאטרַאק ענעּבילבעגרעּביא עריא ןופ טפלעה ַא
 ןופ ןּפעלש סע טוָאלעג ןוא לדנטילש ַא ףױא טגיילעג ,לעמ
 ןעמוקעגקירוצ יז זיא גָאטימכָאנ .קרַאמ רעקװערַאכוס ןפיוא ןיליסַאוװ
 ןוא שעוו-טעּב ןוא .שיט רעקיטש רָאּפ ַא טימ ,רעכיט ענעדייז טימ
 ."סעקגערעק, עגידלּבור-גיצנָאװצ טימ שַאט ַא

 ןַאּב רעד טימ ןרָאפסױרַא ,קַאז ַא ןעמענ וטסעוו גָאטרַאפ --
 סע לעװ ךיא ,טנַאיװָארּפ לסיּבַא רעפרעד יד ןופ ןעגנערּב ןוא

 ,קרַאמ רעקווערַאכוס ןפיוא ןכַאז ףיוא ןשיוטנייא רעדָא ןפיוקרַאפ
 ,ןיליסַאװ וצ טגָאזעג יז טָאה -- ,ןעוט ןשטנעמ עגידנעטשנָא עלַא יו

 עשיצירּפ-טיירּב ןייז ןטיּבעגרעּביא גנַאל ןיוש טָאה יליסַאװ
 ףיױא ,טיינַאּב רענלָאק םענעלוקַארַאק ןעיורג ןטימ ?עּבוש ,

 עצרַאװש יד ,רונש ַא טימ טלקיװעגמורַא ,ץלעּפ-ןסּפעש ןשירעיופ
 ןוא ,סעקָאליִאװ רָאּפַא ףיוא -- לוויטש עטצופענּפָא עטנַאנעלע
 טימ קעשַאד ןשירעוּפ ַא ףױא - לטיה ענעלוקַארַאק עיורג סָאד
 .סעּפַאק-ןרעיוא ענרעטופ ייווצ
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 עשיטָאטש טימ קַאז ַא ןָא עשַאטַאנ םיא טקַאּפ טנװָא ןדעי
 צגרעטופ ,ךיש עטנַאגעלע ,ןלַאש ענעדייז ,שעוו רעקיטש ; ןכַאז
 יליסַאװ ."סעקנערעק, טימ שַאט א םיא טיג ,ןציּפש ,סרענלָאק
 טימ ,רענשזינ רעד טימ סױרַא-טרָאּפ ,ירפ ץנַאג ךיז טרעדעפ
 עטנָאנ וצ ּבײהנָא ןיא .ןַאּב רעקסרוק רעדָא רעקסירּב רעד
 .ענעגעלעגּפָא יד וצ ,רעטייוו גָאט ַא סָאװ ,ןַאד ןוא ,סעיצַאטּס
 ןוא .רע זיא רענינייבטיירּב ַא ,רע טָאה טנעה עקרַאטש רָאּפ ַא
 ,.םיא רַאפ ארומ ןעמ טָאה - ןלזגַא ןופ קילּבנָא ןַא - םינּפ ַא
 ןטציילפעגרעּביא ןיא קעּפ ןוא קעז ענייז טימ ןיירַא ךיז רע טּפוטש
 ,טרָא ןַא ךיוּב ןוא סעציילּפ ענַײז טימ סיוא ךיז טפמעק .ןָאגַאוװ
 טעונַאּב - טרָאװ-לדיז ַא ןוא הללק ַא גונעג ןיא סע ואוו ,טרָאד
 ףיוא ןָא ךיז טגנעה .שינערעהוצנָא ןקרַאטש םעד טימ ךיז רע
 ןוא םיפ עכעלשטנעמ ףױא ןָאיטפרַאװ ןוא ןעלסקַא עדמערפ
 ךיז ןעמ טּפעלש יוזַא .קעז ןוא קעפ עגייז רעכייב עכעלשטנעמ
 ענעטערטעצ ןוא ןטייז ענעּבירעגּפָא ,ןעיירעגעלש ןוא תוללק טימ
 ,עװקסָאמ ןייק רעטציוושעצ ַא ,רעטיירדעגסיוא ןַא סיפ

 יז "ןשטנעמ-קעז, יד ףיױא ןיוש ןטרַאװ ףיוה-ןַאּב םייּב
 יד ןעמ טפור "ךעלדרעפ עשיטעיוָאס , ."ןעלדרעפ עשיטעיוָאט,
 ּפעלש וצ טנַאּפשעגנײא ,ךעלגניי ענעסירעגּפָא ,עטזָאלרָאװרַאפ
 .קעז, עדנעמוקנָא יד ףיוה-ןַאּב םייּב ּפָאןטרַאװ סָאװ ,סנטילש
 יד ןיא ןטנַאיװָארּפ עטפיוקעגנייא יד קעװַא-ןריפ ןוא "ןשטנעמ
 ,ןעגנוניואוו

 ןופ ףליה רעד טימ ,עשַאטַאנ טגנערּב ירפרעדניא ןדעי
 עשירעיוּפ ,לפָאטרַאק טימ סגטילש ענעדָאלעגנָא יד ,רעדניק עריא
 ןפױא סעלעּביצ טימ ןטנוּב ,רעטופ טימ רעלעט ,תואובּת
 ףיוא גרַאװנסע סָאד ןייא-טשיוט ןעמ ןוא ,קרַאמ רעקװערַאכוס
 ןבוטש ערעייז ןופ ןפעלש ןטַארקָאטסירַא יד סָאװ ,ןכַאז עשיצירפ
 יד ףיוא קעז יד ןעמ טּפַאכ - ךיז טזייװַאּב ץילימ יד זַא .סױרַא
 םעד - ?ןוטפיוא ייז ןענָאק סָאװ .טפױלטנַא ןעמ ןוא סעצײלּפ
 ץנַאג זַא -טשיג יײז ןלעװ ןגָאירַאפ קרַאמ רעקװערַאכוס ןצנַאג
 טפיוק -- !טיורּב ןסיּב רעייֵז ןייא םורַא:ױזַא ךיז טּפַאש עװקסָאמ
 ,רעטוּפ לקיטש ַא :ןטייצ עטוג ,עטלַא יד ןיא יװ ,רעטנוא ןעמ
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 .ךיז טזָאל סע יװ ,ןעמ טלדנַאה .,ןגעמרַאפ ַא - סעלעּביצ רָאּפ ַא

 סענַאװיד עשיסרעּפ ,סרעטופ ןוא שעוו ןייא ךיז טפַאש עשַאטַאנ ןוא
 עשירַאצ עטלַא ןענעז ןטסטנַארוק םוצ רָאנ ,רישעג ןרעּבליז ןוא
 ןרעטָאט ןוא רענעמרַא עלַא ,עגידעקַאנק עיינ ,ןענייש-לּבור-טנזיוט
 - עװקסָאמ ץנאג .ןעמוקקירוצ ךָאנ טעװ רַאצ רעד זַא ,ןּביולג
 ענעּבירעגסיױא עטלַא .טלעג שירַאצ ןרעג טמענ - למערק ץוח ַא
 -- עטסרַאבגנַאג ןוא עטכוזעג יד .,טרעװ רעגיצניוו ןענעז ןריּפַאּפ
 ײו ,סיא-עעז סָאװ ,"רעטנזױט, עגידעקַאנק ,עיינ יד ןענעז
 יז טגייל ןעמ ,ןישַאמ-סערּפ רעד ןופ ענעמוקעגסױרַא סָאװ-רָאנ
 ןעמ רָאנ ,ןטשטיינקעצ טשינ ךיז ןלָאז ייז ידּכ ,ףיונוצ טשינ
 ןוא עשינעמרַא יד ןעוט סע יװ ןפוא םעד ףיוא ,ףיוא ייז טלקיוו
 "סעקגערעק, רַאפ ןייא עשַאטַאנ טפיוק .םירחוס עשייעטַאט
 לכיצ ַא יז טימ טּפוטש ,ךיז רַאפ יז טלַאהַאּב עשירַאצ -- הרוחס
 עריא םורַא טלקיװעגמורַא לכיצ סָאד יז טגָארט גָאטייּב ,ןָא
 רעד רעטנוא ךיז טימ טעב ןיא סע יז טלַאה טכַאנייּב ,ןטסירּב
 .עג סָאװ לָאז רַאצ רעד זַא ,ערעדנַא עלַא טימ טרַאװ ןוא קעד
 לָאז טלעוו ,סעקיװעשלָאּצ יד ןּביירטעצ ןוא ןעמוקקירוצ רעדניווש
 --קירוצ טלעג ןוא ,ןּבעל -- קירוצ ןּבעל ,טלעוו -- קירוצ ןרעוו
 ,טלעג-

 .רעגעלעג ןפיוא ּבייוװ-סּפעק ןייז טימ טכַאניײּב יליסַאװ טגיל
 ןופ ןייש םייּב ןוא טקַאהרַאפ ןריט יד ,ןעגנָאהרַאפ רעטסנעפ יד
 : ךעלריּפַאּפ יד טלייצ ןעמ ןוא לכיצ סָאד סיוא ןעמ טיש טכיל ןגרַאק
 ךלַאּב ,ריפ ,יירד ,טנזיוט טרעדנוה ייווצ ,טנזיוט טרעדנוה ןייא
 וטסָאה סָאװ -- ! רענָאילימ ַא ,לּבור ןָאילימ ַא ,ןָאילימ רעּבלַאה ַא
 סעקערטש עצנַאג ,ןוטפיוא טנָאקעג טימרעד ןטייצ עטוג יד ןיא
 וטסָאה ,טלָאװעג טסָאה וד סָאװ -- ןשטנעמ ,רעזייה ,רעדלעוו ,דנַאל

 ןוא ּבײוװ:סּפעק ןייז ףיוא טקוק יליסַאװ ,טימרעד ןפיוק טנָאקעג
 טעװעטרַאהרַאפ קיד זיא עדרָאמ עגישיילפ יד ,טשינ יז טנעקרעד
 עגירבַאלש ןיא ףיט ןציז ןגיוא ערַאק יד .קיטש ןייא יו ןרָאװעג-
 ,ןרעייפ עטכעלש טימ סױרַא טרָאד ןופ ןעלקניפ ןוא רעּבירג:ץלַאמש
 טניפעג יליסַאװ ,ןטָארד יוװ ,ּפָאק ןיא .ףייטש -- רָאה עיורג-ּבלַאה יד
 .ןרָאװעג הפשכמ ַא וצ ךעלגע זיא ּביײװ-טּפעק ןייז זַא ,לָאמַאטימ
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 טזָאל ןוא -- ןענייש.טנזיוט יד .רעגניפ עטעפ עריא ןשיוצ טקַאנק יז
 גישיילפ ריא ןּבענ טנעָאנ ייז טלַאה יז .ןרירוצ טשינ ייז וצ ךיז
 םיא טלָאװ יז יװ - רעדנוזַאּב יז טקַאנק לריּפַאּפ סעדעי - ּבייל
 ,רעטנזיוט --: ןּפיל יד טימ וצ-טעקשטָאמש ןוא - ןעוועג םעוט
 - .א!רעטנזיוט עתמא -- ! רעטנזיוט

 יז ,ךעלריּפַאּפ עגיצנַאלג עגידנענייש יד ףיוא טקוק יליסַאוװ
 ענעדייז טימ - ,טייקּבלעג .עּבלעזיד .טרעדנעעג טשינ ךיז ןּבָאה
 - ,ףירעד טייטש רעלדָא סרָאצ םעד ,עגידנרעק ,טניּפשענכרוד םעדעפ
 ךיז וצ ןקעװ ייז ,עתמא ,טכיל:רעסַאוװ ןיא טערטרָאּפ סרַאצ םעד
 רעדניושעג טּפַאלק ץרַאה סָאד ,לָאמַא סָאװ ,יורטוצ ןּבלעזמעד
 טסרעוו וד ןוא -- ןגרָאז ןָא ,רעכיז ךיז טסליפ וד ,קילּבנָא רעייז ייּב
 / ןוא .טרעדנעעג ךיז טָאה םורַא טלעװ עצנַאג יד רָאנ ,ךעליירפ
 טימ ןניל ייז ןוא ליפ ױזַא ָאד ןענעז ייז סָאװ ,םעד טימ ןיוש
 ןיליסַאװ ייּב ייז ןרילרַאפ ,טעּב ןיא ּבייל טעפ ,טיירּב סעשַאטַאנ
 .טײקנלַאפעג רעייז לָאמַאטימ טליפרעד רע ,תובישח עצנַאג יד

 ןיא ןגָארקעג טָאהמ סָאװ ,עבלעזיד ךיז טכַאד --
 ,ךיז רַאפ רע טגָאז - ,עּבלעזיד טשינ ךָאד ןוא "ָאװטסיײשטַאנזַאק,

 טכַאד ןיליסַאװ ,קילּב ןטכעלש ַא םיא ףיוא טפרַאװ עשַאטַאנ
 ןוא גױא ריא ןיא טיירדעגסיוא ךיז טָאה לּפַא רעד זַא ,ךיז
 ,ריוּפַאק טרָאד טייטש

 רעד רָאנ לָאז -- .ךָאנ םיא יז טמורק -- ,עּבלעזיד טשינ --
 ןיא יו ,וצרעד ןגייל ךיז ןלעו ןשטנעמ ןוא ןעמוקקירוצ רַאצ
 ןוא - ,סיוא יז טיירש -!טלעג ךָאד ןיא סָאד ,ןטייצ עגילָאמַא
 רעד רעטנוא ךיז טימ דניוװשעג ערהןיע ןַא רַאפ סע טלַאהַאּב

 ,קעד
 ,רע טצכערק -- ,טלעג ןייק טשינ ךָאד ןוא ,סע זיא טלעג ,ָאי --
 טגערפ --?ייז וצ רעּביא ןיוש ךיד טסרעליוק וד ,סָאװ --

 ,ּבייו סָאד םיא
 ,רעּביא טשינ ךיז ךיא רעליוק ןרעליוק - ,ןייג --
 ףייװ סָאד ,ליּפש-רעדניק ַא יװ סיוא.טעז ץלַא סָאד ןוא

 ריא טימ ךיז טײרדרַאפ ןוא קילּב ןעמורק ַא םיא ףיוא טפרַאװ
 .רַאפ גנַאל ןיוש ןיא ןיליסַאװ ,טייז רעטייווצ רעד ףױא רצוא
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 ףיז רע טָאה רעטניוו ןצנַאג ַא .ןּבעל טרַא רעד ןרָאװעג טסואימ
 זַא .טרַאנעגּפָא ןוא טרחוסעג ,םֹורַא רעפרעד יד ןיא טּפעלשעג
 "ַאװקסָאמ , רעד רעּביא טָאה זייא סָאד ,גנילירפ רעד ןעמוקעג זיא'ס
 -עגנָא ךיז ןּבָאה םינּפ-דרע רעקיטש ,ןעגנַאגעצ ןעייגש יד ,טזָאלעג
 -קנעב ַא םיא טָאה -- ךַאלפרעּבױא רעד רעּציא ןזייװַאּב וצ ןּביוה
 ךיז טָאה סע ,םיא טגָאנעג ןוא דרע רעד ךָאנ ןעמונעגמורַא טפַאש
 ,דלעפ "םוצ קירוצ ,ןיירַא .ףרָאד ןיא ןליגוצקירוצ טסולגעג

 . ףוא-טסוּפ סָאד טסואימרַאפ ןוא ןסערעד ןרָאװעג .םיא זיא'ס--
 יד טימ רעכַאמ-רעכַאש םעד ןֿפורעגנָא טָאה רע יו -- ןעװעסַאּפ
 ,ןעמענ וצ סעּפע וצ ךיז טסולנעג םיא ךיז טָאה'ס .ףרָאד ןיא םייוג
 ,ןוט וצ גיטכיר

 םיא ייּב טָאה--ןוט וצ גיטכיר ,ןעמענ וצ סעּפע וצ ךיז
 סעדעי ,ךיוא ןעוװעג טייצ ןיוש זיא'ט ,רעקַא םוצ ןייג -- ןסייהעג
 .טעּברַא רעד ןטימניא גנַאל ןוש רע זיא ,גָאטיוצ-טנייה ,רָאי
 יו ןיא לויטש עסיורג יד ןיא םָאנָאקע ןטימ ןעצ לָאמַא ןיוש
 עכלעוו ,ךיז ןעוועג בשיימ ,טזײרּפשעגכרודַא ןעיינש ענעזָאלעצ
 ןרָאק טימ עכלעװ ,ץייו טימ ןעייזרַאפ וצ רָאיייה רעדלעפ
 יד רַאפ ןזָארג םוצ ,ןּכעג וצ ורּפָא ןַא רָאג יז ןופ עכלעוו
 ךס ַא ןפרַאדַאּב ןעמ טעװ ענישטינָאק עשהמהּב ,ןזָאל וצ ןסּפעש
 ןופ קַאמשעג ַא רע טליפרעד "?ענישטינָאק,, טרָאװ םייּב .רָאי סָאד
 ,רעמ ךָאנ טפַאשקנעּב יד םיא טגָאנ סע ןוא ,ךלימ רעשהיק

 ןיא לַאוָאק םייּב טָאה - ךיז רע טכַארט - ןרָאי עגילָאמַא
 .רַאפ סנזייא-רעקַא .ןעקנופ טימ ןזָאלּבעג גנַאל ןיוש עינשזוק רעד
 טעּברַא ליפ ױזַא ,ןקיש ףליה וצ םירעיױּפ טפרַאְדַאּב טָאה'מ ,ןטכָאר
 ןעגנערּבוצּפָא טָאטש ןיא ןרופ ןעייג גָאט ןדעי .ןעוועג זיא
 ,סעלדַאּפש ,רעכעטש ןוא סעלדיר ןוא ןזייא : ןלַאירעטַאמ עגיטיוג יד
 סע טגיילרַאפ ,ץלָאה דלַאװ ןופ ןָא-טריפ'מ .קירטש ןוא סעסָאק
 ,ץלָאה ןופ ןעלּבוה ַא ,סרעמַאה ןופ ײרעּפַאלקעג ַא ,רַאלָאטס םייּב
 יד ,ךיור טייג סנעמיוק יד ןופ .רעדער ןוא דרעפ ןופ ןעוָאק ַא
 ,טניה ןופ ןליּב ךעליירפ ַא ,לַאפּפָא-ץלָאה סָאד ןעגנערּב סעטרעיופ
 ,גידלודעגמוא טרעו דֹרע יד ,עטָאלּב ןיא ןעשטּפערד רעדניק
 יד .סױרַא יינש ןופ רעמ גָאט ןדעי ןטסירּבידרע עריא טקעלּפטנַא
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 יק יד ,טנעװ-ךלַאטש יד ןָא סעװעקדָאּפ יד טימ ןּפַאלק דרעמ
 .ןסיורד ןכָאנ ןעקנעּב המהּב ןוא דרע ,ןעקעמ ןסּפעש יד ,ןעשטורמ

 וצ ןּבױהעגנָא ןיליסַאװ טָאה ױזַא ,המהּב ןוא דרע יװ ױזַא
 טשינ טָאטש רעד ןיא טרָא ןייק ךיז טָאה רע .ןסיורד ןכָאנ ןעיצ
 יז זַא ,גנילירפ ןיא טליפ סָאװ ,המהּב ַא יװ .ןעניפעג טנָאקעג
 רע טָאה ױזַא -- ערעדנַא ןַא טגירק ןוא לעפ יד ךיז ןופ טפראיו
 ןופ ןלַאפעגּפָא זיא'ס זַא ,טפַארק-סנּבעל רעצנַאג ןייז טימ טליפרעד
 רע ןוא -- לדנַאה ןוא רעכַאמ-רעכַאש רעד ,לעפ עשיטָאטש יד םיא
 טסולגעג ךיז טָאה סיפ ענייז ,טיוח.דלעפ ןוא -דרע ןַא ןגָארקעג טָאה
 עשירפ יד ןליפרעד וצ ,סעטָאלּבײנש עפיט ןיא ןעשטפערד וצ
 טסולגעג ךיז טָאה ןעגנול ענייז .ינק ענייז רעביא דרע עגיבעלק
 .טכוה סע סָאװ ,םעטָא-סגנילירפ םעד ךיז ןיא ןעמעטָאוצניײא
 רעטקייװעגכרוד רעדעי ,טױלּפ-ספרָאד רעצרַאװש רעדעי סױרַא
 ,ךַאד רענעיורטש

 יד רעּביא ןּפמוז עלַא ןוש רע טָאה לָאמ שרעדנַא ןַא
 טנוה רעד .ןטסָאמעגסױא סעלַאװיטש עסיורג ענייז טימ סעקנַאל

 ,קסיּפ ןטנפעעגפיוא ןוא לדייו םענעּביױהעגפיוא ןטימ ,"ץיּפש,
 עקַאט רע טייג :ןײרַא ןגױא יד ןיא ןנרָאמירּפ ןדעי םיא טקוק

 רָאי סָאד טעװ --?ןסיש טשינ עװטַאּפָארוק ןייא ןייק רָאי סָאד

 ןיא ןעמ טעװ רָאג רשפא רעדָא --? ןייז טשינ גנילירפ ןייק ןיוש רָאג
 ?תיּב-לעּב םעד ןָא ,םיא ןָא רעדלעפ יד ןטעּברַאַאּב עקנַאיפָאס

 סָאװסעּפע טימ זיא ףרָאד סָאד זַא ,טסואוועג טָאה רע
 רעֹּבָא .ןזײװַאּב טשינ ןיהַא רעמ ךיז ןָאק רע זַא ,ןרָאװעג הפירט

 רעד טימ טליפעג רע טָאה ךיז ייּב ,ןטײקשירַאנ ץלַא ןענעז סָאד

 םיױק ןוא ,ןיהַא טרָאד טגנַאלַאּב רע זַא ,טפַאוק-סנּבעל רעצנַאג

 .ןרעװ גיטכיר ץלַא ןיוש טעװ -- ןעמוקניהַא רע טעוװו
 טָאה'מ זַא ,סיוא ךיז טכַאד םיא סָאװ ,דניק סעדעי יװ ןוא

 -- ,ןּבעגרַאּפ ךיז טָאה ןילַא רע לייוו ,דניז ענייז ןסעגרַאפ גנַאל ןיוש

 סָאװ ,ןסעגרַאפ גנַאל ןיוש יליסַאװ רעקרַאטש-שיזיפ רעד טָאה ױזַא

 סא ,ץירּפ סיוא ןױש רע זיא ךיז ייּב .ןעועג לָאמַא זיא רע

 עסקיש עטסגינעּפשרעדיװ ַא טָאה סָאװ ,עקנַאיפָאס ןופ רעמיטנגייא

 | | .עלָאדָאטס ןיא ןעמונעג

, 
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 ףיוא ײרשעגנָא ןשירעלעפַאּב ןייז ןיא ןסעגרַאּפ טָאה רע

 סרעױּפ םעד ןּפַאכ סָאװעדַאיל ַא טגעלפ רע ןעוו ,םירעיוּפ יז
 טשינ רענייק טָאה'ס זַא ןוא ,דרע רעד ןיא ןוט-ץעז ַא - לטיה

 טָאה רע ,ךיוא ןייַא קסיּפ ןיא טסיופ רעד טימ ןרָאפרַאפ ,ןעזעג
 ןופ ץירּפ רעד ,שטיװעיערדנַא יליסַאװ זיא רע זַא ,ןטעגרַאּפ

 ,ענעגייא-ּביל ןופ רעדניק ,םירעױּפ ענייז ,ייז ןוא ,עקנַאיפָאט
 ענייז ןטעּברַאַאּב ןוא סעּפולַאכ ענייז ןיא םיא ייּב ןעניואוו סָאװ

 גנַאל ןוש ךיז רע זיא ךיז ייּב ,רוטַאנ ןיא רכש רַאפ רעדלעפ

 ,עקנַאיפָאס ןופ שטנעמ ַא ,עכיילג טימ רעכיילג סלַא ןעמוקעגרָאּפ

 סלַא ,םָאנָאקע סלַא ,רע רָאנ ,ךיילוצ ןעמעלַא טימ קלח ַא טגירק |
 טרעװ םעד טול ןוא ייווצ ןוא רעמיצ ַא ןיא טניואוו רעריפנָא

 -- עגירּביא סעלַא רעּבָא ,ןסע רעסעּצ רע טמוקַאּב -- טעּברַא רעד ןופ

 .סע טגנַאלרַאפ טייצ יד יוװ ,*עדַאמָארה, רעד טימ ןעמַאזוצ

 סע טָאה רע לייוו ,רַאפרעד) -- ןזיוועגסיוא םיא ךיז טָאה'ס

 גנַאל ןיוש ךיוא ןּבָאה םירעיוּפ יד זַא - (טלעוּפעג ךיז ייּב ןיוש

 | .ףיורעד ןעוועג םיּכסמ
 טנָאקעג טשינ רעגנעל ןיוש סע רע טָאה גנילירפ ןעירפ םניא

 .ףרָאד ןיא סױרַא זיא ןוא ,ןטלַאהסיוא

 ןכעלטניירפ םנופ ןדָאל םניא טּפַאלקעגנָא רע טָאה טכַאניײיג

 טָאטש ןיא טכַארּבעג רעטניו ּבײהנָא םיא טָאה סָאװ ,רעױפ
 טייװ ,קע ןיא ןענַאטשעג ןיא לזייח סָאד .טנַאיװָארּפ טימ רופ ַא

 ,דלַאװ ןופ דנַאר םייּב ןיוש ,סױרַא דלעפ ןיא

 לעװש רעד רעביא זָאל ,ןעמָאנ סוטסירק ןיא -- םיִקַא =

 ,שטיוועיערדנַא יליסַאװ ,סע ןיּב ךיא ! ןיירַא
 טייצ עגנַאל ַא ךיז ןעמ טָאה עפולַאכ רעד ןיא גינייוועניא

 ריט רעד ןופ טלַאּפש ַא ךיז טָאה ךעלדנע ,טרעּפמַאעג ,טלקנעווקעג
 ןיליסָאװ ןלַאפעג ריא ךרוד זיא טיורּב טימ לקעז ַא .טנפעעג
 :רעױּפ ןטלַא ןַא ןופ עמיטש ַא ,ךיוּב ןפיוא

 ןלעו ייז זַא !ףױלטנַא ןוא ,ץירּפ ,טָאג ןיא קנעדעג --

 עטולַאכ יד ייז ןלעוװ -- רימ ייּב טסיּב וד סָאד ,ןרעוו ריואוועג
 .דגיזעג-זיוה ץנַאג ןיימ ףיוא ןוא ריד ףיוא ,ןדניצרעטנוא

 ?םיִבַא רָאנ ךיז לעװ ךיא !םיִקֵא ,ןעמָאנ סוטסירק ןיא --
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 ןיִּב ריד וצ .קעװַא ךיא ייג קסָאילּב ןטשרע ןטימ ,ןעמירַאװנָא

 | .עוועג טוג גידנעטש ךיא
 ןטייצ ערעדנַא רָאנ .רָאװ זיא סָאד -- רָאװ זיא סָאװ --

 ..ןייג ֹוצ טוג טשינ ןיא *עדַאמָארה, רעד ןגעג ,ןעמוקעג

 ףַאד טסיּב וד ,ןמַאכרעד וצ םעטָא םעד זיולּב רָאנ -- |
 !? םיִקַא ,טסירק ַא

 טרָאד .עּפולַאכ רעד ןיא ןעגנַאגעגקירוצ זיא רעױּפ רעד
 - טלַאּפש םעד רעטיירב טנמעעגטיוא ,ןעוועג בשיימ ךיז ןעמעוו טימ

 .ןקלַאּב ןרעטנוא ןיליסַאװ טזָאלעגנײרַא

 .ןלָאצַאּב רַאפרעד ריד לָאז סוטסירק --

 רעגייק ,ןכַאמ וצ טכיל טוג טשינ ,טסייטש וד יװ ךיז גייל --
 .ןרעוו ריואוועג טשינ לָאז ףרָאד ןופ

 ,ץַאלַאּפ-ףיוח םעד --1 םיִקַא ,ענװעידַאקרַא עירַאמ זיא ואוו --

 ?קעװַא יז זיא ןיהואוו .טנערּברַאפ ייז ןּבָאה ,ךיא עז

 יז יז ןּבָאה טשרעוצ .ץירּפ ,ןגָאז טשינ ריד ןָאק ךיא --

 יז טָאה - ?ענטָאמַארג, טשינ ךָאד זיא זנוא ןופ רענייק ,ןטלַאהעג
 "עדַאמָארה , יד וליפַא ןיילַא ,טניימ ץלַא סָאד סָאװ ,טרעלקרעד זנוא

 ,ףרָאד ןגיאייברעד ןופ עגנוי ןעמוקעג ןענעז ךָאנרעד ,טריפעגנָא

 טימ טעוװ עטצירּפ ַא -- יז ןגָאז -- ?סָאװ ."ָאדזעינג עיָארַאטס, ןופ
 יִז ,ךיז טכַאד ,ןדנוצעגרעטנוא ףיוה םעד ייז ןּבָאה -- } ןריֿפנָא ךייא

 טוג טשינ ,טריפעגקעװַא ואוו-ץעגרע ,טצעזעגפורַא ןטילש ַא ףיוא
 ,ףיױלטנַא ,ןעמוקעגנָא ךייא רַאפ ןטייצ עטכעלש .,םיצירּפ ,ךייא טימ
 .ןןשעלסיוא ךיז טעװ ןרעטש רעטצעל רעד ןעוו

 .סגידנעקניטש ןוא סטכייפ טעּפע ףיוא ןגעלעג זיא יליסַאװ
 ץלַאז טימ םיא וצ ןקעמש וצ ןּבױהעגנָא טָאה קסיפ-ןסּפעש ַא
 .םיא טקעלַאּב ,רעװַאג ןוא

 ,םינּפ ןייז וצ טריפעגוצ קסיּפ ןשהמהּב םעד טָאה יליסַאוו
 :טגָאזעג ןוא עדרָאמ רעד ןיא טשוקעג

 ףיװ ךיא ,ביל ריד ןיא טָאג יװ ,םיִקַא ,ייז טימ דער --
 ּבוטש ַא ,"עדַאמָארה, רעד ןופ רענייא ,עכיילג טימ רעכיילג ַא ןייז
 לעװ ןטעּברַא .ןסע וצ טיורּב ןוא ןגיטכענוצרעּביא עּפולַאכ ַא ןיא

 לָאמגיק ךיז ּבָשֹה ךיא .ךימ ךָאד טנעק ריא ,ייווצ רַאפ ךיא
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 וצ רעכיילג ךָאד זיא -- ,ריא טפרַאדַאּב םָאנָאקע ןַא ןוא ,טניושעג טשינ
 ןיא ,ייז טימ דער .עקנַאיּפָאס ןופ שטנעמ ַא ,םענעגייא ןַא ןעמענ
 --!ןטלַאהסיוא רעמ טשינ סע ךיא ןָאק טָאטש ןיא -- ,ןעמָאנ סוטסירק

 .ךיד ןּפַאטרעד םירעױּפ יד רעדייא ,ףיױלטנַא רעסעּב --
 .קירוצ ןטַאדלָאס יד ןופ ָאד זיא'ס .ןדער טרעהעג לָאמנייא טשינ
 ףיוא טגָארט רע ,ןַאװיא רעגנוי רעד ,ןַאמ סעכורעיװַאװ ןעמוקעג
 ןיא עכיטַאדלָאס יד טזָאלעג טסָאה וד לייוו ,ץרַאה זייּב ַא ריד
 *עדַאמָארה, ייּב טציא זיא ןַאװיא ,ןריפ טור-ץיּפש םוצ עלָאדָאטס
 | ' ,רעריפ ַא

 !םיִקַא ,ןּבעל וצ טכעלש זיא עקנַאיפָאס ןָא --
 .סיוא ךָאנ ךיז טָאה ןרעטש רעטצעל רעד רעדייא ,גָאטרַאפ

 זיא יליסַאװ ואוו ,רעגעלעג-טסימ טנופ רעױּפ רעד טָאה ,ןשָאלעג
 ןסירעגפיוא ,ךעלעסּפעש ענעפרָאװעגּפָא עננוי טשרע טימ ןגעלעג
 - רעױּפ רעד ,ןּבעגעג ךלימ גורק ַא םיא טָאה עטרעױּפ יד ,םיא
 רַאפ לקניוו םענייש ןיא ךיז טָאה יליסַאװ ,טיורּב טימ קַאז םעד
 לָאמ יירד ךיז טציירקעג - ןגיוּברַאפ ףיט רעדליּב עגילייה יד
 :ןטעּבעג עקסַאל ןוא

 ךיז סַאּפ ןּבלֲַאה ןויּב ,ךיא לעװ ןטעּברַא ייווצ רַאפ --
 רעקנַאיפָאס יּבַא ,ןּבעגרַאפ ןלָאז ייז יּבַא ,"עדַאמָארה,;רַאפ ןגיײּברַאּפ
 ךָאד ךיא ןיּב םוטעמוא ?ןייג ךיא לעוװ ןיהואוו ,ןעמעטָא טפול
 ןעמָאנ טוטסירק ןיא ,ייז טימ דער .,םייה יד - ָאד ,רעדמערפ ַא
 ךיא לעװ טכַאנייּב ,ןטלַאהפיוא דלַאװ ןיא גָאט ןכרוד ךיז ?עוו'כ
 ןלַאפעגסױא זיא רעפטנע רעד יװ ,ןרעה הבושּת ַא ןעמוק

 טרירעגנָא לעװש סרעױּפ םעד ןרעטש ןטימ טָאה יליסַאװ
 ,עּפולֲאכ יד טזָאלרַאפ ןוא

 ןיא זַא ,ןרָאװעג ריואוועג ןענעז עקנַאיפָאס ןופ םירעיוּפ יד
 ץירּפ רעד--,דליו קיטש טנַאסערעטניא ןַא ףיוא ךיז טלַאה דלַאװ
 םענעמוקעגמיײהַא םעד ןוטעג-ןסיוואוצ סע ןּבָאה ייז ,ףרָאד ןופ
 ןטלּפטשעג םעד טימ ןעמַאװצ ,טָאה סָאװ ,ןַאװיא טַאדלָאס
 יז ןּבָאה ,"עדַאמָארה, רעד ןיא ענומָאק יד טריפעגנָא ,רערעל
 םירעױּפ ערעטלע יד גידנגָאז טשינ ,שינעלייא ןיא ,דניוושעג
 יד ןעמונעגפיונוצ ,(ץירּפ םעד ןּבעג ןסיוואוצ טשינ ןלָאז ייז ידּכ)
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 רענעמ ,גיצרעפ-גיסיירד ןַאמ ַא סױרַא זיא סע ,ףרָאד ןופ ןעגנוי
 ,דרעפ ףױא לט .קעה ןוא סעלדיוו ,ןסקיּב טימ ,רעּביײװ ןוא
 ירד עלַא ןופ דלַאװ םעד טלגנירעגמורַא ייז ןּבָאה סופוצ לייט
 ייז סָאװ ,טניה עשיצירּפ יד ןעמונעגטימ ךיוא ןּבָאה ייז ,ןטייז
 ףיוא ץירּפ רעד לָאמַא יו ,ןענעז ןוא טלייטעצ ךיז ןשיווצ ןּבָאה
 ,ןעגנַאגעג דגַאי ףיוא ץירּפ ןפיוא ,דליוועג

 ןבָאה ,עקרַאזדַאס רעד ייּב ,דלַאװ ןופ טייז עטרעפ יד
 ןעוועג ייס-יוייס זיא ,גנילירפ ןיא ,טציא .טזָאלעג יירפ יז
 ,ןטייקטכייפ יד ןעשטּפערדוצכרוד רעדָא ןעמיוושוצכרוד ךעלגעממוא
 .ןּביױא ןופ זיא סָאװ ,ּפמוז ןגימיילש םניא ןקעטש ןּביילּב וצ טשינ
 ןיוא ןּבָאה ןרעסַאװ יד .ןרעסַאװ יד טימ ןסָאגרַאפ ןעוועג ףיוא
 ,רעדלעפ-עשַאּפ עגידנגיל.גירדיג יד טציײלפרַאפ!

 יד טזָאלעגרעּביא ייז ןּבָאה ,דלַאװ םוצ .רעטנענ ןעמוקעגנָא
 ןּבָאה - ,טניה יד טימ ,ערעדנַא יד ,ןסיורד ןופ רעסיש עטסעב
 טימ דרע רעד ןיא טקַאהעג ,ןײרַא דלַאװ ןיא טזָאלעגנײרַא ךיז
 ןופ דליװעג ַא טעשַארטס ןעמ יװ ,סעלדיו ןוא סעלדַאּפש יד
 םעד ןריּפשסיוא ןלָאז ייז זַא ,טניה יד טזָאלעגּפָא ,שינעטלעהַאּב
 ,סױרַא דלַאװ ןופ ןעשָאלּפסױרַא םיא ןוא ץירּפ

 .לעהַאּב ענייז עלַא ,דלַאװ ןייז טנעקעג טוג טָאה יליסַאװ
 יא רע סָאװ ,דגַאי רעגירָאי.ליּפ רעד ןופ - ןליה ןוא ןשינעט
 גָאטייּב ,טסּברַאה ןיא ייס ,גנילירפ ןיא ייס ,םיא ןיא ןעגנַאגעג
 .ענפיונוצ ,עּפָאש ַא ןיא דלַאװ ןיא ןטלאהעגפױא ךיו רע סָאה
 טנקירטעג ךיז טָאה סע רעכלעװ ןיא ,ןגייװצ סא טלעטש
 .סיוא סעשזַאקלַאװ יד טפױקרַאפ טָאה רע סָאװ ,עֶרָאק ענעּבמעד
 יד ךרוד ,עּפָאש רעד ןופ .רעדעל עווָאטכוי ייז ןיא ןקייוואוצ
 ןעירפ םניא רעמייּב עטרעטעלּכַאּבמוא יד סָאװ ,ןטלַאּפש עיירפ
 סע סָאװ ,ןעז טנָאקעג ץלַא רע טָאה - טזָאלעג ןּבָאה גנילירפ
 םיא טָאה ץרַאה סָאד ,ןדנַאר ענייז ןיא ןוא דלַאװ ןיא ךיז טוט
 ףיא טכירעג ךיז טָאה רע .,טיײרּבעגרָאפ סעכלעזַא ףיוא סעּפע
 ןעמעגניירַא םיא ןלעו םירעױוּפ יד רעדָא .עדייּב יד ןופ סנייא
 ןכַאמ ייז ןלעװ טשינ זַא -- ,עכיילג טימ עכיילג ,"עדַאמָארה, ןיא
 ןצנַאג ַא ףיורעד טקוקעגסיוא טָאה רע ,"עוװוַאלּבָא / ןַא טיא ףיוא
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 ,ןשטנעמ עיורג עקפוק א סערַאּפש-רעמיײּב יד ךרוד ןעזרעד גָאט
 ענעסקָאװַאּב ךָאמ טימ שוילפ יװ יד ןשיװצ ךיז ןצרַאװש סָאװ
 רע .םיא ףיוא ןעמ טייג סָאד זַא ,טסואוועג רע טָאה - ,סעבמעד
 יד ןיא ייז ךיז ןגידעּבעל ַא :טכַאמענּפָא ךיז יב טַאהעג טָאה
 יצ טעוװ סָאװ ,רעױּפ ןטשרע םייב ,ןבעגוצרעּביא םשינ טנעה
 םיא ,עלדיו יד רעדָא סקיִּב יד ןסיירועסױהַא ,םיא וצ ןעמוק
 ףיוא לגנַארעג ןיא םירעױּפ יד טימ ןייג ֹוצ ןוא ןטיוט וצ ןיילַא
 טגיטסעפַאּב עּפָאש יד רע טָאה קעוצ םעד ֹוצ .ןּבעל ןוא טיוט
 :עגסיױא דלַאװ ןיא ןגעלעג ןענעז סָאװ ,רעצעלק רעקיטש טימ
 יד טרעהעג טָאה רע זַא ,תורקפה רעשירעױּפ ןופ עטקַאה
 -וצ רע טָאה -- ,סעלדיוו יד טימ ןּפַאלק סָאד ,טירט עכעלשטנעמ
 רעכלעוו ןופ ןעניפעגוצסיוא ידּכ ,דרע רעד וצ רעיוא ןַא טגיילעג
 ,ףמַאק םוצ טיירגענוצ ךיז ןוא ןָא;טמוק ןעמ טייז

 יַאֹּב ןייז ןיא ןענושעגסיוא םיא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד
 רע ןעלעוו רַאפ ,"ץיּפש , טגוה-דגַאי רעד ןעוועג זיא ,שינעטלעה
 ,טנוה רעד ,טשיוטעג דרעפ ַא רַאֿפ ץירּפ ַא טימ לָאמַא ךיז טָאה
 .רַאפ רעטניו ,רעּבירג רעּביא זיא ,ערעדנַא יד ןופ רעקנילּפ
 ,ןעגנורּפשעג רעכעל-יינש ןוא רעטעלב עטכייפ סעּפוק עטנקורט
 ,םיא וצ ןפיול וצ ןעמוקעגנָא ךיילג

 "ץיפש , ,טדיירפרעד ךיז רע טָאה ,תיּב-לעּב ןייז טקעמשרעד
 טקוקעג ןוא ,טנעה יד טקעלעג ,ןיליסַאװ ףיוא ןעגנורפשעג זיא
  ףױא טרַאװעג ,ןיירא םינּפ ןיא קערש ןוא דיירפ טימ רַאה ןייז
 רעד טימ קסיפ םעד לּכםדוק םיא טָאה יליסַאװ ,לעמַאּכ ַא
 ףיט ןוא טסנרע .ןליּב טשינ לָאז רע זַא ,טכַאמרַאפ טסיופ
 ,םיא ֹוצ טדערעג ןוא ןגיוא סטנוה םעד ןיא טקוקעגניירַא

 ,הנּכס ןיא ןיּב ךיא ,ןעװעטַאר ךימ טסומ וד ,"ץיפש , --
 רעשיטניה טימ ,םוטש טקוקעגנָא םיא טָאה טנוה רעד

 .ורט ענייז ךרוד טקירדעגסיוא ךיז טָאה סָאװ  ,טייקגידוועדער
 ןגָאז תיּבלעּב ןייז סעפע טלָאװעג .ןגיוא עגידנעשטשילּב-גירע
 םוצ םינּפ ןייז טגיילעגוצ טָאה יליסַאװ .טנָאקעג טשינ ןוא
 ןוא טקוקעגנָא ךיז ןבָאה היח ןוא שטנעמ ,גױא וצ גױא ,טנוה
 ,ןענַאטשרַאפ



 2869 ה |  ׁשַא םוטש -,

 ,טגָאזעג לָאמַאכָאג יליסַאװ טָאה -- ! ןעװעטַאר ָךיִמ טסזומ וד --
 ןיא םיא טקוקעג גידתונשקע רָאנ ,ןגיושעג טָאה טנוה רעד

 ףלודעגמוא רַאפ ,ןטכערק עגידנפאכ-םעטָא טימ ;ןיירַא ןגיוא יז
 ןופ וצ סָאװ טגערפעג ןוא טקוקעג ,?ךייה ןשימ ןגױאווַאצ

 גנוטכיר עטצעזענננעג יד טנוה םעד ןזיוװעננָא טָאה ילײמַאוװ
 ןפיול םיא ןסייהעג ,?זיה סרעיוּפ םייב ,דלַאװ ןופ דגַאר םוצ
 | .ןעקווַאה ָךוא

 .ץמטרק ַא ,תימילשב ןפיוא קילּכ א ןבעגעג טָאה טנות רעד
 ץצנאנ'ס ףױא ןעמונעג ךײשּפָא םיא ןופ טלָאװ רע יו יֹזַא .פָא
 - 8ל:/טהעגנָא םוצ טעּפמיא ןשיטניה ןעגאג ןטימ ךיז טזָאלעג ,ןְבעַל
 ,ןליב ןביױהעגנָא ןוא ץַאלפ

 וצ רעוא ןייז ןגױּבעגוצ ,טונימ ַא ןנעלעג ויא יליסַאװ
 ףעטייװצ רעד ןיא ּפָאןפיול םירעיוכ יד יװ טרעהעג ,דרע רעד
 - שינעטלעהַאּב ןייז ןופ טגאװעגסױרַא ךיז רע טָאה -- ,גנוטכיר
 ףעמייב יד ןשיװצ דרע רעד רעּביא ןכָארקעג ריפ עלַא ףיוא
 .טרָאד זַא ,טסואוועג טָאה רע ,עקווַאודַאס דעד ןופ גנַאגסױרַא  םוצ
 ,טשינ לָאמנייק רעדָא טציא ,גנוטער ןופ געוו רעגיצנייא רעד יא

 ,טעקװַאה "ץיּפש, יװ ,טרעהעג רע טָאװה סגטייװרעדנופ
 ןפאלעגכַאנ טציא ךָאנ ןטגעז םיא ףָאנ ,טפױלטנַא ןוא טעקװַאה
 ומה ,דָאה :ןגירשעג טָאה םירעיוע עקפוק ַא ,טגיה ערעדנק יד
 --!װַאה

 ןייז ,סעקַאשזק ןופ שינעטכידעג ַא ןיא ןירַא ןיא יליסַאװ
 עטנקירטרַאפ יד ןופ ּבעװעג סָאד ןכָארבעגכרוד טָאה ףוג רערעוװש
 טוה ןייז ,ןסירעצ ןרָאװעג ןענעז םינּפ ןייז ,טנעה ענייז ,ןגייווצ
 .5ללסָאוװ זיּב ,ןגילּבעג ןקעטש ןוא ואוו-ץעגרע טעפעשטרַאפ ךיז טָאה
 .עקוַאזדַאס רעד וצ ןנשרקעגוצ ךיז טָאז

 ירא ןעגנַאגעג ןרָאי ליפ ױזַא יליסָאװ זיא טסיומוא טשינ
 .ףייֵל ןגייא ןיו יװ טנעקעג םיא טָאה רע .ךלַאוו ןייז ןיא דנַצי
 -סיוא יד ךיוד ןסיירכרוד טשינ ךיז ןָאק ןעמ זַא ,טסואוועג טוג
 יד ןיא ןקעטש ןּבילּבעג לָאמוייא טשינ .ןרעסַאװ עטציילפעג
 .םירעיופ יד ןפור טזומעג ןוא לויטש יד רעביא ןּפמוז עגיטָאלּב
 5 טָאה לָאמניײא רָאנ ,ןפעלשסױרַא םיא ןלָאז ייז זַא ,ףליה וצ
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 יד יװ ,רעכיז ןעוועֶג/ זיא רע .ענרַאס ַא דלַאװ ןיא טגָאיעג
 טשינ ךיז יז טעֶװ עקװַאזדַאס רעד רעּביא זַא ,טציא םירעיוּפ
 .געטש ַא ןופ טסואועג רעּבָא טָאה היח יד ,ןסיירכרוד ןענָאק
 .ּפָא ןגײל טזומעג רעװ סָאד טָאה ןטייצ עשינומדק ןיא ,לָאמַא
 ןענעז יז העדָא ,גיט ןגיּפמז םעד ךרוד סעּבמעד עטקַאהעג
 .רַאפ ,טללופרַאפ רעמייּב יד .ןלַאּפעגנײרַא טרָאד ןײלַא  גילעפוצ
 טסייװ רענייק .סױרַא טשינ רעמ ייז טעז'מ ,ןעקנורטרַאפ ,טנירג
 - טבייפ יד ךרוד גנַאגכרוד ןגידנריטסיזקע ןגיזָאד ןופ טשינ עקַאט
 .עג .ןיליסַאװ רַאפ טקעדטנַא סע טָאה ענרַאס יד זיּב - ,ןטייק
 םוצ במעד ןטקַאהעגּפָא ןייא ןופ סיפ עכיוה עריא טימ ןעגנורּפש
 טימ .גנורַאּפשרַאפ רעד ךרוד ןסירעגכרוד ךיז יז טָאה ,ןרעדנַא
 סָאד יװ ,טקוקעגוצ לָאמטסנעד ךיז רע טָאה סערעטניא סיורג
 גנורּפש ןשלַאפ ןדעי ייּב .ןּבעל סָאד ךיז טעװעטַאר דליוועג
 רַאפ :עטָאלּב רעד ןיא ןּבײלּב וצ ןקעטש ןייא יז טלעטש
 .עג זיא יז שטָאכ ,ןסָאשעג טשינ וליפַא יז רע טָאה סעװַאקעשט
 --גנַאגסױרַא ןַא ריד ןענופעגסיוא , ,סקיּב ןייז ןופ חטש םניא ןעוו
 ןטלַאהעג ןוא ןפורעגוצ ריא רע טָאה -- "סגעווטילש ןטוג ַא ּכָאה
 ,ךיז רַאפ געטש םענעּבמעד םענעגרָאּברַאפ ןופ דוס םעד

 ןכָארקעג רע זיא ,ןּבעל ןגייא ןייז ףיוא דנַאי רעד תעּב ,טציא
 ןייז טימ טָאה "ץיּפש, טנוה רעד .געװ-ענרַאס ןּבלעזמעד ןיא
 םירעיוּפ יד טריפרַאפ גנוטכיר רערעדנַא רעד ןיא ןליּב ןוא ןפיול
 םוצ "ץיּפש, ךָאנ ןפָאלעג ןענעז עלַא .דלַאװ ןופ דנַאר םוצ
 טייהנגעלעג ןוא טייצ ןיליסַאװ ןּבעגעג טָאה סָאד .וצ ףרָאד
 טסגנַא ןיא ,לָאמַא היח-דלַאװ יד יװ ןוא .געװ םעד ןכוזוצסיוא
 ןייא ןופ ןעגנורּפשעג טציא ךיוא רע זיא ױזַא -- ,ןּבעל ריא רַאפ
 זיא םיא .ּפמוז ןכעלרעפעג םעד ךרוד ןרעדנַא םעד רעּביא במעד
 ןעקנָאשַאּב טשינ רוטַאנ רעד ןופ זיא רע .ןעמוקעגנָא רעוש סע
 .רַאפ טָאה תורוד ןופ טייקרעכיז-סנּבעל יד ,טייקגיטכייל טימ ןרָאװעג
 .דלַאװ סעדעי סָאװ ,טקניטסניא.סגנוטער םעד םיא ןיא טּפמעט
 ,טשטילנעגסיוא ךיז רע טָאה טרָאד-ןוא-ָאד ,טגָאמרַאפ שינעפעשַאּב
 ןיא ןקעטש ןּביילּב וצ טנעָאנ ןעװעג זיא ,רעסַאװ ןיא ןלַאפעג
 רעטניה טרעױלעג טָאה סָאװ ,טיוט ןופ רַאפעג יד רָאג ,ןּפמוז יד
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 טימ ןוא ןעמוקעגייּב תועינמ עלַא .רעדנואוו ןּפַאשעג טָאה ,םיא

 רעד ןופ רעסַאוװ:סגנילירפ סָאד וליפַא בײל רעװש ןייז
 ,ןענַאטשעגסױא עקוװַאזדַאס

 .ןטּפעש ןטבייפ ןייז טימ טּפעלשעג ךיז רע טָאה געט יירד
 רעביא ,טנעה עטעשטעלַאקעצ ןוא םינּפ ןסירעצ ןייז טימ ,ץלעּפ
 ,ןטימעגסיוא רע טָאה רעפרעד ,טעטש .רעדלעװ ןוא רעדלעּפ
 םעד סלַא טנעקעג טשינ ןױש רענייק םיא טָאה טציא שטָאכ
 וצ ןעװעג ךעלנע רעמ זיא רע .עקנַאיפָאס ןופ ץירּפ ןגילָאמַא
 טָאה רע .ןעװעג עקַאט זיא רע סָאװ -- ,שטנעמ-דלַאװ ןדליװ ַא
 ןופ ךיז טרענעג ןוא ,סעּפוק-רעטעלּב עטכייפ ףיוא טגיטכענעג
 ןופ ליומ ןייז טימ ןקלָאמעגסױא טָאה רע סָאװ ,ךלימ רעטעבנגעג
 ,דלעפ ןפיוא יק עטנגעגַאּב יד

 ,ןשטנעמ ףיוא ןפָארטעגנָא רע טָאה םורַא רעדלעוו יד ןיא
 טַאהעג ןּבָאה רעּבָא ענעי .םיא וצ ךעלנע טקוקעגסיוא ןּבָאה סָאװ
 ןופ טעגייא טשינ טנעקרעד רע טָאה ןשטנעמ יד ןשיװצ ,ןסקיּב
 רעדָא רעמ ,זיא לרוג רעייז .עטנַאקַאּב עשיצירּפ עגילָאמַא ענייז
 עדנַאּב ַא ןעועג ןענעז סע .םענייז וצ ךעלנע ןעוועג ,רעגיצניוו
 .עג ךיז ןבָאה סָאװ ,םיצירּפ עגילָאמַא סיוא ןענַאטשַאּב ,ןטידנַאּב
 ןָא ךיז ןוא סקיּב ַא ןעמוקַאּב טָאה רע .רעדלעװ יד ןיא טלמַאז
 - ןסקָאװעג ךעלגעט זיא לָאצ רעייז יו ױזַא ,ןסָאלשעגנָא יז
 טעטש יד ףיוא ןוא דלַאװ םעד ןזָאלרַאפ וצ ןסָאלשַאּב יז ןּבָאה
 ,ןיינ וצ
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 ןכערּפשעג עכעלטכעג
 .ּפִא עימָאס עטרבח טָאה עיצולָאװער-רעצָאטקָא רעד ךָאנ

 -טַאווירפ ַא ןיא גנוניואוו ַא ןיקרימ ירַאכַאז ןוא ךיז רַאפ ןעמונעג
 ,רַאװלוּב ענדורּפיָאטסישט ףיוא זיוה

 טימ ,"עקסטעיװס-ָארַאטס, ַא ןעוועג זיא גנוניואוו עגיזָאדיד
 ןיא ,ןטיפוס עטּבלעוװעג טימ ,ןרעמיצ עטריקַאלּפָא-סייו ,עמיורעג
 .ענעטלַאהעג ליטס-"רעיימ-רעדיּב ,ןיא ,טנדרָאעגנייא ליטס ןשיטנַאמָאר
 עטעברַאעגסױא ץלָאה-ןשעי ןופ עגיכייּב-טיירּב ,עלעה טימ ,?בעמ
 .ףןעּפָאהעגסױא טימ ןלוטש יד .קנעש ןוא ןשיט ,ןדָאמָאק
 עטיינעגסױא-טנַאה טימ ןעגנָאהַאּב טנעװ יד ךיוא ױזַא ,ץכעקעדַאּב
 ,סענעצס עשיטנַאמָאר טימ ,סנילעּבָאג

 ףיז טָאה ,טײקשירענָאיצולָאװער ריא ףיוא טקוקעג טשינ |
 ןוא ,עקטַארקָאטסירַא רעגיטסייג ַא רַאפ ןטלַאהעג עיּפָאס עטרבה
 ,גנונױאוו עגיסַאּפ ַא ךיז רַאפ טכוזעגסױא יז טָאה עכלעזַא םלַא
 ןופ ךָאנ .רעטקַארַאכ ריא וצ יירטעג ןּבילּבעג יז זיא םעד ןיא
 רעכייר ַא ךָאנ טפַאשקנעב ַא טַאהעג יז טָאה ןָא טייהדניק ריא
 טָאה ,םייה ריא ןּבײרשַאּב וצ עּבַאגפיוא-לוש ַא ןיא .גנוצעגמוא
 .טלדנַאװרַאפ הריד ענעדײשַאּב סחאללחר עיױַאטנַאפ ריא ןיא יז
 .קנדורפ-ָאטסישט ףױא זרה טָאװירפ ַא ,ץַאלַאּפַא ןיא טעמּכ
 ןגױצעגנײרַא ךיוא ךיז טָאה ןיהַא ,טסוג ריא ןעוועג ויא רַאוװלוּב
 ןייק ןעמוקעגרעּבירַא זיא גנוריגער יד יװ םעדכָאנ ,וװָאקשיר רבח
 טלָאװעג טָאה יז .עיצַאדנעמָאקער ריא ףיוא עקַאט -- ,עװקסָאמ
 ,רעניואוונייא ליפ-וצ ןייז טשינ לָאז סע זַא ,ןענערָאװַאּב םורָא-יוזַא
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 ןעועג טציא זיא יז רעכלעוו ןיא ,עיצולָאװשר רעד ץוח ַא
 ריא ךָאנ טַאהעג עיפָאס עטרבח טָאה ,ּפָאק ןרעּביא ןוטרַאּפ
 ,ןבעל ךעלנעזרעּפ ןגייא

 ףױא עיגרענע עשהאלחר ריא טומעג יז טָאה לּכ.םדוק = |
 ,ןברק ַא טכוועג טָאה רוטַאנ עגידנשרעה ריא .,ןסיגסיוא ןצימע
 טימ ,ןיקרימ ירַאכַאז ןיא ןענופעג יז טָאה ןּברק ןגיזָאדמעד ןוא
 ,ןעמַאזוצ טניואוועג טָאה יז ןעמעוו

 ןגעג רעדָא - ןייז טימ .טריירָארעט טושּפ םיא טָאה יז
 ,רוטַאנ עכעלרעטומ ריא ןפרָאװעגנָא םיא ףיוא יז טָאה ,ןליוו ןייז
 ײַאמ, א ןעיצרעד וצ עבאגפיוא ןַא רַאפ טכַאמעג ךיז טָאה יז
 ןטלַאהענ טוׁשּפ םיא יז טָאה קעווצ םעד וצ ,רעטסעוװש ריא רַפ
 ןעמונעג ךיז יז טָאה ,ןירעגעװש סלַא ,ּוטש-רעדניק ַא ןיא יװ
 ץַלַא ןיא טזומעג טָאה רע .ןעװעדנַאמָאק וצ םיא טימ טכער סָאד
  ןדעי ןוא גנַאג ןדעי ןופ ןוגשחו-ןיד ריא ןּבענּפָא ,ןכרָאהעג ריא
 ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש יױזַא זיּב ןסעזענּפָא זיא רע ואוו ןוא ,טירט
 ;ןסע טשינ רע רָאט סָאד ןוא ןסע ָאי רע געמ סָאד זַא ןוא
 עגיטיונ סָאד סייוו:ייא טיג ,סטעפ ןופ טײקּפַאנק רעד ייּב זַא ןוא
 ןּבָאה סָאװ ,ןזײּפש יד ןכוזסיוא ןעמ זומ ,סטעפ ןופ םוטנַאװק
 סָאד ,גָאט ןדעי ןשַאװעג ןיילַא םיא טָאה יז ,סייווייא ךיז ןיא
 רעד ייּב רעמיצ-דָאּב ןייא טימ ,שיקנערּפ.טלַא ןעוועג זיא זיוה
 טָאה סע .רעסַאװ םירָאװ ךיק רעד ןופ ןגָארט יז טגעלפ .ךיק
 טגעלפ יז ,רוטַאנ סהאל-?חר טקעוורעד טַאהעג ריא ןיא ןיוש ךיו
 ןופ שעװ טפַאשרַאּפ םיא טָאה יז ,ןשַאװּפָא ךיז ןעניקרימ ןסייה
 רעד ןיא ןענופעג ןּבָאה ייז סָאװ ,רעכעלייל ןוא ןכיצ רעקיטש יד
 .רעּביא ןוא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןציז טגעלפ יז .גנוניואוו
 ייּברעד ןוא ,סעקטַאג רָאפ ַא ,דמעה ַא ךעלײל ַא ןופ ןעייג
 ךיז ףױא טשינ טיג רע סָאװרַאפ ,ןעלדיוסױא טוג ןעניקרימ
 ךיז טײנַאּב בייוו גיטכיר ַא יװ ױזַא -- ,ּפָא ךיז טזָאל ןוא גנוטכַא
 ,ןַאמ םענעגייא ריא טימ

 ןופ לָאר יד ריא טלעפעג סע זַא ,ןעועגנָא טָאה ןעמ ןוא
 ןעוועג טשינ זיא סָאװ ןוא ,ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה יז סָאװ ,רעטומ ַא
 .קַארַאכ ריא טול רעּבָא ךיז טָאה יז .טסיײג ןרענָאיצולָאװער ןיא
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 ,עטסנרעדָאמ יד וליפַא ,יורפ עדעי .םעד ןיא טגיטיונעג טושּפ רעט
 ,רעטקַארַאכ ןשרעּבײיװ ריא ןעווענ.רבוג גנַאל ןיוש טָאה סָאװ
 ןוא ,ןגײברַאפ טשינ טכער ךעלרעטומ ריא לָאמנײק רעצָא טעוו
 רעּביא ,ןַאמ םענעגייא ןייק ,רעדניק ענעגייא ןייק טשינ יז טָאה
 ,ןטסטנעָאנ םעד ןכוװסיוא ךיז יז טעװ ,ןגיטלעוועג וצ ןעמעוו
 עקשָאז טָאה ןרידנַאמָאק וצ ,טנַאה ריא רעטנוא ןעמוק טעװ סָאװ
 ןּבָאה טזומעג דימּת טָאה יז ,ןָאטײהדניק ןופ ןרעג טַאהעג
 עשירעשרעה ריא ןסיגוצסױא ןעמעו ףיוא ,ךיז רעטנוא ןצימע

 ןעוועג טשינ זיא סע זַא ןוא ,רעטסעווש רעד ףיוא טשרעוצ : רוטַאנ

 .היחמ טושּפ ךיז טָאה יז .ןתח ריא ףיוא שטָאכ זיא ,רעטסעווש יד

 ןליפ ןזָאל םיא ףיוא טנָאקעג טָאה יז ,ןיקרימ ןכַאװש ןטיט ןגייועג

 לָאר עגיזָאדיד ןיא ,סיוא-טעז סע יװ ,ןוא .טפַארק עצנַאג ּויא

 טשינ טימרעד ךיז טָאה רע .רעדיוורעד ןעוועג טשינרָאג ןעניקרימ

 ןַא טשרעהַאּב ךיוא םיא טָאה סע רָאנ ,טלעטשעגנדירפוצ זיולּב

 .רעדניק ענייז ןיא לָאמַא יו ,ךיז טָאה רע ןעוו ,האנה עכעלרעניא

 רעשרעּביײװ רעקרַאטש ַא רעטנוא ןעמונעגרעטנורַא טליפעג ,ןרָאי

 ,שירעשרעה ןוא דניק ַא יװ טלדנַאהַאּב םיא טָאה סָאװ ,טנַאה

 ןעיורפ ןעמעװ ףױא ,ןענױשרַאפסנַאמ ןַארַאפ ןענעז סע

 וצ טרעהעג טָאה ןיקרימ .טייקכעלרעטומ רעייז ןּביאוצסיוא ּביל ןּבָאה

 .רעּבײװ רַאפ קנַארטעג םעד ךיז טימ ןגָארט סָאװ ,ןרוטַאנ ענעי

 | ..דניק ןכָאנ רָאנ ,ןַאמ ןכָאנ טשינ טייקניטשרוד רעש

 עשרעּבײװ עלַא יד טרעּפרעקרַאפ ןעוועג ןענעז ןעקשָאז ןיא

 עטקיטשרַאּפ ענייז ןגָארטעג טָאה ןיקרימ עכלעוו וצ ,ןטלַאטשעג

 קיטש ַא ןעװעג ריא ןיא זיא לּכםדוק .,ןעגנַאלרַאפ עגידהוואה

 ריא טימ ןױש .טײהגדײשטנַא ןוא עיגרענע עבלעזיד ,תאל-להחר

 .טנַא ריא .רעטומ רעד ןָא טנָאמרעד יז טָאה טייקכעלרעסיוא

 רעד טימ טדנעלּברַאפ טָאה רעּפרעק.ךלימ רעגישיילפ ,רעטלקיוו

 טימ טּבעװעגרוד ,טױה רעסייו ,רעכייװ ןייז ןופ טײקנַאלּב

 ןזיװעגסױרַא רָאנ ךיז טָאה רע ואוו ,םוטעמוא ,ןרעדָא עיולּב

 רעפרעק ריא ךיז טָאה קנַארטעג גידנעמיש ַא יװ ןוא

 ,לּברַא עצרוק יד ןופ ,טלָאקעד-לַאה ןטיירב םנופ ןטָאגעגסױרַא

 ףגָארטעג טָאה יז סָאװ ,סעולב עמײװ עגנעוצ דימת יד ןופ
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 רעּפרעק ןשלדיימ ןגידרעדנַאר ריא ןיא יװ ױזַא ןעועג זיא סע
 ,ערעדנַא ןופ טּפַאז.רעּביײװ רעד ןסָאנעגנײרַא ןעוועג ךיז טלָאוװ
 רעדיװ טציא ךיז ןּבָאה סָאװ ,תואּת עטקיטשרַאּפ גנַאל ןיוש
 ,ןקעוװ וצ ןביױהעגנָא

 ןסיורג ןעמַאזנייא םעד ןיא ליטש ןעוועג זיא גָאט ןצנַאג ַא
 -- ,םיּתּבילעּב עטלַא יד ,רַאװלוצ:עגדורּפ-ָאטסישט ףיוא זיוה
 טנָאקעג טשינ טָאה ןעמ סָאװ ,עמַאד ערעטלע ןַא ןוא ערענגיי ַא
 יד ןיא ןטלַאהַאּבסיױא ךיז ןּבָאה -- ,תוכייש:החּפשמ רעייז ןייגרעד
 ןַא טנידַאּב טָאװ יײז ,ןרעמיצ-לקניו עטזָאלעגרעּביא יז רַאמ
 יז .ילרטעג ןּבילּבעג ,סיוא.טזייו ,ייז זיא סָאװ ,טסניד עטלַא
 גָאט ןצנַאנ ַא שטָאכ ,ןזייואוצסיורַא זָאג יד ארומ טַאהעג ןּבָאה
 יב ןענופעג ךיז ןכָאה עלַא ,זוה ןיא ןעװעג טשינ רענייק זיא
 טָאה ןעמ ןעוו ,טלָאמעד ץוח ַא .סָארויּב ערעייז ןיא טעּברַא רעד
 ךיז ןוא ןפיוקרַאפ וצ ןיײרַא-קרַאמ ןיא ןגָארטוצ סעּפע טפרַאדַאּב
 ,טכַאנרַאפ .ןעזעגנָא טשינ ייז ןעמ טָאה ,ןסע ןפַאשגייא רַאפרעד
 זױה עצנַאג סָאד זיא ,ןעמוקעגקירוצ זיא עיּפָאס עטרבח זַא
 רעד ןיא טעװעדנַאמָאק טָאה יז .,ריא טימ לופ ןרָאװעג דלַאּב
 טריפעגסיוא ,טגירקעג ךיז ,סעטנכש ערעדנַא יד טימ ךיק
 ,שיגרענע ,ןסע סָאד טיירגעגוצ טָאה יז ,עגיריא סָאד גידנעטש
 יז ןַא .לּביטש ריא ןיא סע טכַארּבעגנײרַא טירט עקרַאטש טימ
 סָאװ ,ענָאלדָאּפ עװָאּבמעד עטלַא יד ךיז טָאה ,ןעגנַאנעג זיא
 טלקַאװעג ןוא טלקַאשעג ,סעקלעב עטלױמרַאֿפ ףיוא טורעג טָאה
 סָאד ןרעה וצ טַאװעגיּביל טָאה ןיקרימ .טירט עריא רעטנוא
 יד יװ יױזַא .טירט עריא רעטנוא עגָאלדָאּפ רעד ןופ ןרעטיצ
 ,טריזילָאּבמיס טָאה זיוה עטלַא עגיזָאדסָאד סָאװ ,טלעוו עטלַא עצנַאג
 סע עכלעו וצ ,טירט עקרַאטש ,עײג יד רַאפ טרעטיצעג טלָאװ
 .ןעוועג טניואוועג טשינ יא

 יא לײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונעג טָאה עיפָאס עטרבח-
 טנַאה רעד ןיא סקיִּבַא טימ ןיא עיפָאס עטרבח .,"רעצָאטקָא,
 ןיױה סרָאטַאנרעּבוג ןופ ליּבָאמָאטױא ןטרעצנַאּפעג ַא ףיוא ןרָאפעג
 ןא ךיז ןיא טגָאמרַאּפ טָאה עיֿפָאס עטרבח .ןענָאיַאר יד ןיא
 "ףעטנזיוט וצ ןגָארטעג יז טָאה סָאװ ,עיגרענע עטמיושעגרעּביא
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 עיינ רַאפ עיסימָאק ַא ןיא ןעוועג יז יא טָא .,ןעגנוניטפעשַאב

 יד טכַאמעג טָאה עיפָאס עטרבח ,יז ואו ,ןדָאטעמ.סגנואיצרעד

 ,עטלַא ,ןטנעמירעּפסקע עטסשיטסַאטנַאמ יד ,ןגָאלשרָאפ עטסדליוװש

 ךיז טַאהעגיארומ ,ריא רַאפ טרעטיצעג ןכָאה ןגָאגַאדעּפ עסינעג

 ןיש ךיז יז טניפעג םֹורֵא העש ַא ןיא ןוא ,ןלעטשנגעגטנַא ריא
 ןַאמ ןשיװצ ןעגנואיצַאּב יד ןרילוגער ןגעוו עיסימָאק רעיינ ַא ןיא
 הנותח ןגעו העד ריא ןָא-טּפרַאװ יז ,עיצולָאװער רעד ןיא ּבייוו ןוא

 ערייּב עגיזָאדיד ןשיװצ .ןטסירי עלַא ףיוא -- גנודיישעצ ןוא
 ןיא גניטימ-עיצַאטיגַא ןַא ףױא ךָאנ יז זיא ןעגנוציז:עיסימָאק

 ןעמ ואוו ,עמרַאזַאק ַא ןיא רָאג רעדָא ,קירּבַאפ ַא ןופ ףיוה ַא

 ינָא ךיז ןטַאדלָאס עגידנעמוקמייהַא-טנָארּפ ןופ יד ףיוא-טרעקַאלפ

 .ײמרַא רעטיור רעד ןיא ןסילשוצ:
 יד רַאפ ארומ ןייק טשינ טָאה עכלעוו ,עיכָאס עטרבח

 - ,ףרַאדַאּב ןעמ ןעֹוו ,ןײרַא ייז טגָאז ןוא ּפעק-ןּפרַאק עטסערג
 .רעד ,טרעטיצ ןעמ רעכלעוו רַאפ ,עיפָאס עטרבח עגיזָאדיד טָא
 טָאה -- ,קערַאמ רבה ןטימ עטתנּתוחמ עטנעָאנ ַא ןיא יז לייוו רַאט

 ןעשטשעיפ וצ ביל טָאה יז ..קערש ַא ןעשטשעיּפ וצ ּביל ךיז

 .גרַעּביײא רעטלַאק ַא יו ,גנערטש זיא יז ,טיילעגנוי רַאפ ךיז

 .גײרַא ןעמוק רָאג ,טכירעגמוא ,ןענירעד ןטימניא ןָאק יז רעּבָא

 .רעגעלעג ןפיוא ןעניקרימ וצ ןגייל ךיז ןוא טכַאנייּב ןכיילשוצ

 ןיא יז טגיל ,ןעניגרַאֿפ טשינ ןיילַא ךיז טלָאװ יז יװ ױזַא ןוא

 עטעקַאג עריא ףיוא ּפָאק ןטגידרָאּבַאּב סניקרימ טמענ יז ,לדיילק

 ןוא ןטסַאק-טסורב ןגישיילפ ריא וצ וצ םיא טעילוט ,טמערָא

 ,טלעװ רעניטכיל רעד ןגעו ,רענעלּפ עטיורג יד ןגעװ טדער

 :טמוק סָאװ
 .געמאזוצ רעד ןיוש ךיז טליפ ײמרַא רעשטייד רעד ןיא --

 רעשטיײד רעד .עיצולָאװער רעד וצ סעיטַאּפמיס יד ,ךורּב

 רעּבָא םיא טעװ סע .גנעוטשנָא ןטצעל םעד טכַאמ םזילַארעּפמיא

 .ןפלעה טשינרָאג
 ,םעטָא ןעמירַאוו ריא ןופ טמַאלפעצ טרעוװ ןיקרימ זַא ןוא

 טנעה יד טימ טכוז ,ןלַאה ריא ןיא םינּפ ןייז טימ ךיז טערָאנ

 ,ּפָאםוטש ןשיגרענע ןַא ךיז ןופ םיא יז טיג ,בייפ גישיילפ ריא
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 קירד ןקרַאטש ַא ןוא טנעה עקרַאטש עריא טימ םורָא-םענ ַא ןוא

 | | .טשינ רָאט רע - געמ יז ךיז וצ ּפָאק ןייז
 טשינ ךיוא זיא ײמרַא רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא ,ליטש ,ַאש --

 טלָאװעג טשינ ,טעװעטנוּבעג ךיז טָאה קלוּפ רעצנַאג ַא .רעסעּב

 ןרימ יד ןיא טּפַאלק עיצולָאװער-טלעװ יד ? ןזעלעג טסָאה ,ןסיש

 קנידנעשטשעיּפ ,עכייוו סגיקרימ ןוכ טמירַאװרעד טרעוו יז
 ריא ףיוא ןָא-ןפַאלק ןוא ןפיולוצ ןָאןעמוק סנּפָארט-טולּב יד .טנעה

 רע .גידעּבעל ,ךייוו טרעװ זלַאה ריא .טיזה רעסייוו ,רעגידגענייש

 ןעגַאװש רעטקנעברַאֿפ ַא יװ ,טכיל-ךלימ ןייז טימ סיוא ךיז טיצ

 .ןעשטשעיפ ,ןזנַאה ,ןטעלג םיא לָאז ןעמ זַא ,ךיז טעּב ןוא ,זלַאה
 רעצנַאג היא ,ןעגייש ןגיוא עריא .טגיטניוועצ ,טזָאלעצ - רָאה יד

 עטקעוװעגפיוא שכלעזַא ןיא ,טנגוי טימ טשירפעגפיוא זיא רעּפרעק
 ןרעוו ןָאק יז ,ףי .לַאטנעמיטנעס עיפָאס עטרבח טרעװ ןטנעמָאמ

 ,טיונ-רעטעּברַא ןופ קילּבנָא םייּב יו ,ןרערט וצ זיִּב לאטנעמיטנעס

 :ןריזַאטנַאפ טנַאקעג יז טָאה טלָאמעד

 רימ טייצ ַארַאֿפ סָאװ ןיא ,ירַאכַאז ,טסײטשרַאֿפ וד --
 ײיּברעד טשינ טסעגרַאפ ןוא עטרעטסײגַאּב ַא יז טגָאז -- ?ןּבעל
 ןוא ליומ ,םינּפ סניקרימ ןטענקוצנײרַא רעפיט ךָאנ ,רעמירַאוװ ךָאנ

 .ןטסירּב גיכלימ.גישיילמ טזיורּבעגפױא ,טבעלטמ ריא ןיא ןגיוא

 ,רעצ ןיא טלעװ רעד ןופ קעװַא ןענעז תורוד ןוא תורוד -- .2ייל

 ,ןעזעג טשינ ןּבעל רעייז ןיא ןלַארטש-ןענוז ןייק ןּבָאה ,ןייּפ ןיא
 ןעװ ,ךָא ,טניישעג טשינ טיוט רעייז ייּב טָאה גגונעפָאה ןייק ןוא

 יו ,טשינ רימ ןביױלג סָאװרַאפ !ןקעוופיוא רעטציא ייז ןָאק ןעמ

 .סיױרַא טציא ייז ןענָאק רימ ןעוו ,ְךָא 1 םיתמה-תיחּת ןיא ,עמורפ יד

 !רעדניק ,ףױא ךייא טּביוה :ןגָאז ןוא רעּבירג ערעייז ןופ ןפושינ
 ,טסײטשרַאפ וד !ןבעל טגינײּפעג רעייא רַאפ ּפָא-טמענ ,ּפָא-טמענ
 .םיוא ךָאד ןּבָאה רימ !טכיירגרעד ןּבָאה רימ סָאװ וצ  ,ירַאכַאז

 גנידצלַא !ליצ םוצ ןעמוקעגנָא ךָאד ןענעז רימ ,ריט יד טנפעעג |

 ,ןוט ץלַא ךָאד ןענָאק רימ ןוא !ץלַא ,טנעה ערעזנוא ןיא ךָאד זיא
 ןיז ןופ סױרַא םיא יז טקעו - !ירַאכַאז ,רעה ,רעה !ירַאכַאז
 רימ ,גנידצלַא ןוט ןלעװ רימ -- .טײקטכַאמשרַאפ רעכעלטפַאשנדייל

 ןיֵק ןייז טשינ ןלעװ סע ואוו ,גנונדרָא ןַא ןלעטשקעװַא ןלעוו



 לא .. ?וסָאמ = 6

 220 ר 7 *) *0 ר + .

 טסייטשרַאפ וד .גנוקירדרעטנוא ןייק ,עקרַאטש ןייק .ןוא עכַאװש
 !ןטייצ סחישמ ?תורוד טקנעּבעג ןּבַאה סע ןכלעוו ךָאנ ,םולח םעד
 ,דרעפ ַא יו ,טפַאשנסיוו יד ןענַאּפשניײא רימ ןלעװ סיוועג ,סיוועג
 ןטיירפשרַאפ וצ טשינ .ןעניד זנוא לָאז יז זַא ,ךָאי רעזנוא ןיא

 רעשיטסילקטיפַאק רעד ייּב טציא סע טוט יז יװ ,ןייּפ ןוא רָאצ
 -טנעצ ךעלגעט-גָאט סױרַא-טּפרַאה עיצָאזילַאנָאיצַאר יד ואוו ,גנונדרַא
 טכַאמ ,ןעמייה טריפעצ ,סַאג רעד ףיוא רעטעּברַא רעטנזיוט רעגיל
 . רעד ןוא ,רעדניק עניילק סיוא-טרעגנוה ,סעילימַאפ ךעלקילגמוא
 יד טעוו זנוא ייּב ,םיִתּבײלעּב יד רַאּפ טייג טיפָארּפ רעצנַאג
 ,ייז ייּב יװ ,הללק ַא זיא יז סָאװ טָאטשנָא ,טיצַאזילַאנָאיצַאר
 ףעכעה ַא יװ ,טעװ שטנעפ רעד ,הכרּב ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ןרעוו
 ףיוא גנוטכַא ןּבעג ןוא ןישַאמ רעד םורַא ןײגמורַא רָאנ ,ןזעוו
 ןישַאמ יד טָאטשנָא ,ןליה ןייז ןוט םיא רַאּפ לָאז יז ידּכ ,ריא
 .ןישַאמ יד ןפַאלקשרַאפ רימ ןלעװ ,שטנעמ םעד ןטכענקרַאפ לָאז
 רעכעלשטנעמ רעד ,ךָאװ רעד ןיא געט ףניפ ,גָאט ןיא העש ייווצ
 סעװ שטנעמ רעד ןוא ,ןטױג עלא ןרעפטנערַאפ זנוא טעװ סיילפ
 -ַאֹב רעכעלרעניא ןייז טימ ןּבעגּפָא ךיז טייצ עצנַאג ןייז ןענָאק
 .מיױא טלָאמעד טעװ טלעוו יד יװ ,רָאּפ ריד טסלעטש ,גנואיירפ
 ןיא שטנעמ םעד זַא .ענידנעגניז ַא רָאפ רימ יז לעטש ךיא !ןעז
 ןיּב ןטכעג :ןעגנוי ערעזנוא םענ ,לגיופ רעד יװ ,רֹע טגניז ,טוג
 רעּבייל עטציהעצ טימ ןשטנעמ ןעייטש ,יירעסיג ַא ןיא ןעוועג ךיא

 יז -- ,טסײטשרַאפ וד ,ןעגניז ןוא סנווױא עגידנענערּפ יד יב
 רעכלעוו ןיא ,טייק רעד ןיא עלעגגיר ַא ןייז וצ טכעלש ,סָאװ .ןעגניז
 טוג ןייז טנַאקעג רימ ןּבָאה ױזַא יו !טפושיּכרַאּפ ןענעז רימ
 1ּטכעלש ןעוועג ןיא םורַא גנידצלק ןַא ,ןרעדנט םוצ רענייא
 ָאי טָאה רע יצ ,סעכלעזַא ןעוועג ךָאד זיא םעטסיס עצנַאג סָאד
 רענייא-רעדעי טָאה - ,טלָאװעג טשינ טָאה רע יצ ,טלָאװעג
 .רעדעי .גנידצלַא ןעניד ,ןרעדנַא ןרַאפ רעמַאה רעד ןייז טוומעג
 טָאה ןוא ,םיא ןופ ןרעכעה ַא ֹוצ טפַאלקשרַאפ ןעוועג ןיא רענייא
 א ןייז טעװ םעטסיס סָאד ןעוו רעּבָא ,ןרעגירעדיג ַא טקירדרעטנוא
 ןוש טעװ ,ןּבעל ןופ ןפוא רערעדנַא ןַא ןַײז טעװ סע .סרעדנַא
 ,רעמטקַארַאּפ סנשטנעמ ןפיוא ןקריו ןיילא טייקכעלרעטױא צד
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 זַא ,ןיימ ךיא .ןוט שרעדנַא רָאג ןענָאק טשינ ןיוש טעװ רע ןיא

 ,רַאפ ןריטיגַא יז ,טלעװו יד ןעמעננייא ןפרַאד טשינרָאג טעװ ןעמ

 לװ ױזַא ,לשמ ַא רַאפ ןעניד טעװ ןּבעל רעזנוא ,לַאעדיא רעוא

 .סָאּפַא זנוא טקיש , :ןוטעג לָאמַא ןּבָאה רעקלעפ עשירַאּברַאּב יד

 ןפרַאד טשינרָאג ןלעוװ רימ .זנוא וצ ןעמוק ייז ןלעוו ױזַא -- ,"ןלָאט

 יד .ןזייא ןוא דרעווש ךרוד םזינומָאק םוצ טלעוו יד ןריפרעמירַא

 ריא לָאז ןעמ זַא ,ךיז ןטעּב זנוא וצ ןעמוק ןיילַא טעװ טלעוו

 ןיא יװ טקנוּפ ,ןּבױלג םעיינ םעד ןריפוצנייא ןלָאטסָאּפַא ןקיש

 ?ךימ טסרעה וד ,ירַאכַאז ,םוטנטסירק ןופ ביײהנָא

 םעיינ םעד ןרימוצנייא : עקשָאז ,ךיד רעה ךיא ,ָאי ,ָאי -

 גנידצלַא טעװ סע זַא ,עקַאט טסּבױלג ,עקשָאז ,וד ןוא ,ןּבױלג

 | ?ןייז ױזַא
 ןוא ענעקָארשרעד ַא םיא יז טגערפ -- ?טשינ וד ןוא --

 .טעּב ןפיוא ףיוא ךיז טצעז
 ירַאפ סע טרעװ לָאמלײט זַא ,הדומ ךיז ןיּב ךיא --

 וצ ךיז קוק ךיא ןעוו ,ןּבױלג םעד רילרַאּפ ךיא ,רימ רַאפ טלּפענ

 ןליוו רימ יצ ,זנוא םורַא ןעייזרַאפ רימ סָאװ ,ןייּפ ןוא ןדייל יד וצ

 יצ :עגַארּפ יד טפָא רימ ךיז טלעטש -- ,טשינ ןליוו רימ יצ ,ָאי

 ןסיגרַאפ וצ ,תונּברק ליפ יװַא ןעננערּב וצ טכער ַא רימ .ןבָאה

 יד ,טשינ סעגרַאפ ןוא ?ןדע-ןג ןגיזָאדמעד רַאפ טולּב ליפ ױזַא

 ,ןטעג ץלַא סָאד ןּבָאה רימ .ןָא טשרע ךָאד ךיז ןּבייה ןדייל
 טציא רימ ןפור ןיילַא ןוא ,חמחלמ רעד וצ דנע ןַא ןכַאמ וצ ידּכ
 ןוטעג סָאד ןּבָאה ערעדנַא ,ײמרַא רעטיור רעד ןיא רעטעּברַא יד
 ,ןיא סָאד ןעוט רימ ;"עיצולָאװער , ,"דנַאלרעטָאפ, ןופ ןעמָאנ ןיא

 ןוא ןטענגַאּב טימ ייז רימ ןלעװ דלַאּב ,"רעּבָאטקָא , ןופ ןעמָאנ

 ,טנָארפ םוצ ןגָאי ןטעלָאטסיּפ
 ןָא-טּפַאלק גירק-רעגריּב רעד ןעוו ,ןוט רימ ןלָאז סָאװ -

 ןלָאז .טנָארּפ ןפיוא ןקַאזָאק טלמַאז וָאלינרָאק ?ריט רעזנוא .ןיא
 | ? ןטכעשסיוא ןזָאל רשפא ךיז רימ

 ןעד טגָאז רעוו .וצרעד הּביס ַא ָאד זיא סיוועג ,סיוועג --
 ,ןגיטייזַאּב ףרַאד ןעמ עכלעוו ,תוּביס ךיז ןפַאש סע ?שרעדנַא

 עדעי זַא ,סיוא-טזייו סע ,ןטַאטטלַאװג עלַא ןגיטכערַאּב יז ןוא
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 ןפמעקוצסיוא ןטייז.םַאק עגידנכעטש טימ ןריובעג טרעװ עיידיא
 :ןעיידיא יד ,ייז ןסייװ ןרָאי עטוג יד רָאנ ,ןּבעל ןיא געוו ַא ךיו
 .עגנייא ,ןענָאירּבמע ןופ עידַאטס ןיא ךָאנ ךיז ןעניפעג ייז ןעוו
 ערשּכ יװ ,סױרַא טרָאד ןופ ייז ןקוק ,ןדלַאפ-טיוה יד ןיא טלקיוו
 ,טלעװ רעד ףיוא ןעמוק רָאנ ,טשינרָאג ןליו עכלעוו ,ךעלבלעק
 יב ןסקַאװ ,סױרַא ייז ןעמוק רעּבָא םיק .ךלימ ןּבעג וצ ידּכ
 . וש ןָאװּביה יײז ןוא ,רענרעה עגידנכעטש סױרַא דלַאּב יו
 / . *- ,ןּפָארט ןטשרע םעד ךָאנ ןּביג ייז רעדייא ,ןעשזדָאּב

 .עקשָאז םיא טגערפ -- ?טימרעד וטסניימ סָאװ - =
 ,ןּבעל רעייז !ןעיושזרוּב יד וצ גנואיצַאּב רעזנוא שטָאכ --

 ןגלָאפ ,זנוא ןופ םענייאןדעי ייּב יו ,ןעוועג ןענעז - ןוט רעייז

 יז ,המקנ ןוכ רָאנ ןסייו רימ ןוא ,ןדנעטשמוא ןוא טייצ ןופ
 / ףימ רעכלעוו רַאפ ,טייהשטנעמ רעד ןופ לייט ַא ךיוא ךָאר ןענעז
 | ,טלעוו יד טיירפַאּב ןבָאה

 : יעטשנָא ןוא טעטש ענעס ָאלטעגּפָא ןיא יז ןעלמַאזגייא שטָאּכ
 ,סומיט טימ ייז

 | ,ןיקרימ טיוא-טיירש -- ! עקשָאז --
 .ןנָאה סָאװ ,ןעמַאלּפ יד רַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה רע

 ןיּביײל ַא ןסעזעג זיא טעּב ןייז ףיוא .ןגיוא עריא ןיא טנערּבעּג
 ,רעּפרעק ןשלדיימ ,ןגידנענייש-לעה םגיא

 רעטיצ ,ןדער ױזַא ךיד רעה ךיא ןעװ זַא ,טסייוו וד --
 ןוט טנָאקעג סָאד טסלָאװ וד זַא ,ךיז טכַאד רימ ,ריד רַעַּפ ךיא
 - .ןיקרימ טגָאז -- ,טנעה ענעגייא ענייד טימ

 ןיא רעטכעלעג טלַאק ַא טימ םיא יז טכַאל -- ?סָאװ --
 ,ןיירַא םינמ
 ,ןיקרימ טרעפטנע -- !ןענעגרה ןשטנעמ - /

 ףיצולָאװער רעד רַאפ גיטיונ ןעוועג טלָאװ סע בוא -- = |
 סע ךיא טלַאװ ןשטנעמ טרָאס ןסיװעג ַא טימ ?טשינ סָאװרַאפ
 | . ,ןגינעגרַאפ טימ ןוטעג

 ,?סיירט רענדָאמ ַא ךרודַא-טייג -- ? וטטגאז ןגינעגרַאפ טימ - = |
 ,רעפרעק ןייז
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 ןעוועג ןענעז רימ ? ןטָארסױא טגעמעג זנוא ןּבָאה ייז ןּוא
 ײז ןנָאה ,ןבעל שיטניה רעזנּוא טפרַאדַאּב ןּכָאה יז ,ךעלצּונ
 ערעײז ּוצ טלטײקעגגָא !?יױזַא יװ רעּבָא ,ןּבעל טזָאלעג זנּוא
 ,רעּבירג.ןליוק יד ןיא ,ןקירּבַאפ ערעייז ןיא ,ןכיק יד ןיא ,סרעלעק
 ןעוועג ייז ןטלָאו רימ ןעוו .ןפיש יד ןּופ ןקעד יד ףיוא
 ןָאמרעד ,זנּוא ןשיװצ טסעּפ יד טײרּפשרַאפ ייז ןטלָאװ ,גירּביא
 =גַאגעגמּורַא ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ יד ןטלַאהעג ןּבַאה ייז יו ,ךיז

 ,ןסערפ ּוצ ןּבעגעג יז ןּבָאה סָאװ ,יד ,ּבייל ןגייא רעייז םּורַא ןעג
 ןכַאז עטסגיצּומש יד ,יײז רעטנּוא ןּופ טרעקעגקעװַא טסימ סָאד
 ןּבָאה .טלקעעג רַאפרעד ךיז טלָאװ רעטּומ ענעגייא יד סָאװ ,ןּוטעג
 יד ,טניה יד !ןכיײלג סרעייז רַאפ רעניד ערעייז טכַארטַאּב יז
 יזַא .,שטנעמ רעד יװ ,ןעגנַאגעגנָא רעמ יז ךָאד ןענעז ץעק
 ײּב רימ יוװ ױזַא ןּוא .תורוד ןּוא תורוד ןגיוצעג ךיז סע טָאה
 ,עֹּבַאּב ענעכָארקעצ ַא רעװ ךיא ,ןנּוא ייּב ייז ןענעז ױזַא ,ייז
 ףיא .אשמ רעד רעטנוא דרעפ ַא סַאג ןיא ןלַאפ עז ךיא זַא
 .ניא עקַאט ךימ ןעמ טָאה רַאפרעד .,ןעּפילכעצ לָאמטסנעד ךיז ןָאק
 ּבָאה טנוה ןטזָאלרָאװרַאפ ןדעי ,"עּבָאב-עטילכ , ןפורעג םייהרעד
 רעֹּבָא ,ץַאק עטזָאלרַאפ עדעי ,ןּפעלשּוצמײהַא טכַארּבעג ךיא
 ךיא סָאװ ,טסײװ ּוד .תונמחר ןייק ןגָאה טשינ ךיא ןָאק ייז ףיוא
 רעקלעפ ןגעװ טדער ןעמ ןעוו ,ןגיל ַא ןיא סע ! ןגָאז ריד לעװ
 סע  ,שיטילָאּפָאמסַאק טּוג זיא עיזַאושזרוּב יד  ,ןסַאר.טּולּב ןּוא
 ,רעטעּברַא ןַא עזרעד ךיא זַא ,ןסַארןסַאלק רעּבָא ןריטסיזקע
 טימ גנַאלַאּב ךיא ןַא ,דלַאּב ךיא ל?יפרעד ,רעירַאטעלָארּפ ַא
 ןיימ ןיא ,לָאמנײק ךָאד ּבָאה ךיא שטָאכ ,עסַאר ןייא ּוצ םיֹא
 ,רעגנוה רעד :סיוא טשינ טכַאמ סע ,שיזיפ טעּברַאעג טשינ ,ןּבעל
 טָאה ןעמ רעכלעוו ןיא ,ערעפסָאמטַא עשירַאטעלָארּפ יד ,טיונ יד
 ןשטנעמ ּוצ ,ליפעג-ןסַאר עגידתופתושּב סָאד טּפַאטַאּב ,ןגיוצרעד ךיז
 :סיזקע ייז ,ןעגנּואיצַאּב ןייק טשינ ךיא ּבָאה סַאלק ןרעדנַא ןַא ןּופ
 ,זנוא ּוצ ךעלנע ןענעז סָאװ ,עכלעזַא סלַא רימ רַאפ טשינ ןריט
 ,ײז טכעטש ןעמ זַא ןּוא ,ןרעדָא ערעײז ןיא טּולֹּב טניר סע סָאװ
 ליװ ךיא .ןימ רערעדנַא ץנַאג ַא יז ןענעז רימ רַאֿפ .ייװ ייז טּוט
 ךעלשטנעמ יז טימ ךיז טייצ ןייק טשינ רָאג ּבָאה ךיא ,טשינג
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 ייז ףרַאד ןעמ ןעוו ,רימ רַאפ טשינ ןריטסיזקע ייז .ןריסערעטניארַאפ וצ
 .םיוּב ַא ןופ רעטעלּב עגידנלַאפ יו ,ּפָא ייז ןעמ טמיור ,ןעמיורּפָא

 ,טגָאזעג סָאד טָאה יז ןעוו ,טעּב ןופ ןענַאטשעגּפױא זיא יז
 סָאװ ןוא ,זיוה ןיא דימּת טגָארט יז סָאװ ,דיילק עטכייל סָאד
 -טנַא ןוא טקורעגּפָארַא ךיז טָאה ,ןטינשעגסיוא טיירּב ןעוועג זיא
 .טגנוי ןיא גידנעילּב ,םערָא ןכעלּבייװ ןקרַאטש ,ןגידנור ַא טקעלּפ

 עצרוק עריא ,ּפמָאל ןופ ןייש ןגידנלַאפ-טיור םעד ןיא טייקשירפ
 ןטלָאװ ייז יו ױזַא ,ןפרָאװעצ ןוא טעשָאלּפעצ ןעוועג ןענעז רָאה

 ,םיגּפ ריא ,ןטייז עלַא ףיא ךיז ןעילפעצ ייז ןוא לגיופ ןעוועג
 ךיא ןייש רעייז ןעוװעג זיא ,גיאור ןוא טלַאק ךעלרעסיוא םגה

 .ףירעד טּבעװשעג טָאה טייקטמולחרַאפ ַא ,טנעמָאמ ןגיזָאדמעד
 ,רעייפ שינלזג ,טלַאק ַא ןגָאלשעג טָאה ןגױא עריא ןופ

 ןּבָאה ןגױא עריא לייוו ,םעד ךרוד טציירעג רעמ ךָאנ טָאה סָאװ

 .רעטרעוו עטנָאמרעד יד טגָאזעג טָאה יז תעשּב ,טלכיימשעג

 .גנוטסולג ןוא גנוקיצטנַא טימ טקוקעג ריא ףיוא טָאה ןיקרימ
 ןופ ןעיײרפַאּב טנָאקעג טשינ ,השעמ-תעשּב ,רעּבָא ךיז טָאה רע

 ךיז טָאה רע .טגיאורמואַאּב םיא טָאה סָאװ ,ליפעג ךעלנייּפ ַא !

 רע .תמא ןעוועג ןענעז ייז לייוו ,רעטרעװ עריא ןופ ןקָארשרעד
 ,"עסַאר, ןופ חוּכ םעד ןליפ וצ סנטצעל ןּביױהעגנָא טָאה ןיײלַא

 ,דַארגָארטעּפ ןיא רעטָאפ ןייז טימ טנגעגַאּב ךיז טָאה רע טייז
 ןוא ,עװקסָאמ ןיא ָאד טניואוו רעטָאפ ןייז טייז -- רעמ ךָאנ ןוא

  טליפ רע .םייהעג ןיא טייצהצ.טייצ ןופ םיא טכוזַאּב רע

 סָאװ ,סַאלק ןצנַאג ןייז וצ ןוא םיא וצ טייקכַאװש עגידנריר ַא
 טמַאטש ,טַאהעג:ארומ רע טָאה ,טײקכַאװש עגיזָאדיד .,טדייל
 רשפא ,רעקרַאטש ליפ ַא ןופ רָאנ ,ליפעג-עילימַאפ ןופ זיולּב טשינ

 .עקשָאז ָאד טדער סע ןכלעוו ןגעוו ,ליפעג םעד ןופ
 .עקשָאז טגערפעג םיא טָאה -- !וטסרעלק סָאװ ןגעוו --
 ,ךָאד ךיא רעהעג ,ױזַא ּביוא זַא ,םעד ןגעו רעלק ךיא --

 .טלַאק ױזַא טסליוו וד סָאװ ,דצ ןרעדנַא םוצ ,םַאטשּפָא ןיימ טיול

 .ןיקרימ טגָאז -- ,ןטָארסיױא גיטולב
 םינּפ ןיא עקסָאז םיא טכַאל - ,ןטַאררַאפ םיא טסָאה וד -

 .ונוא וצ ןסָאלעגרעּבירַא טסיּב ןוא -- ,ןײרַא
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 ,ןטַאררַאפ םיא ןָאק ךיא בוא ,עגַארפ יד עקַאט זיא סָאד -
 טשינ ייז ןשרעה יצ ? ןליפעג-עסַאר ןופ ןעיירפַאּב ךיז ןעמ ןָאק
 שטנעמ רעד !?ןעגנוגייצרעּביא ןוא ןליוו רעזנוא ןגעג ,זנוא רעּביא
 :רעדגיק ענייז ןיא ןשינעּבעלרעּביא עטסקרַאטש ענייז רעּביא-טנעל
 רע ןכלעוו ןיא ,סגייז דנַאלרעטַאפ עגידתמא סָאד זיא סָאד .ןרָאי
 ךָאד ּבָאה ךיא .ןּבעל גידרעטייו ןייז ןופ ךשמ ןיא טקעטש
 ,ױצ ןטייווצ םעד ןופ ןדייל עכעלשטנעמ יד ןעזעג טשינ לָאמנייק
 .עג טשיג ּבָאה ךיא .טרעדלישעג טשרע יײז טסָאה וד יװ יװַא
 ךיז וומ ךיא ןוא ,זָאלמיײה ןעוועג טשינ לָאמנייק ןיּב ,טרעגנוה
 ןרעלק ןענָאק טשינ לָאמנײק לעװ ךיא וַא ,עקשָאז ,ןייז הדומ
 ,טרעקרַאפ ,םירבח ערעדנַא יד ןוא וד יו ױזַא דצ ןטייווצ ןגעוו
 טציא טײנַאּב ריא סָאװ ,תלווע יד ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ליפ ךיא
 ןופ טייז רעד ףיוא ךיז טלקַאװ עיטַאּפמיס עצנַאג ןיימ .םיא ןגעג
 רעד טציא זיא דצ רעטייװצ רעד יו ױזַא ןוא .טדייל סָאװ ,םעדז
 ןייז טשינ סָאד ןלָאז ,םיא וצ עיטַאּפמיס ןיימ טייג ,רעגידנדייל
 ?טסדער וד עכלעוו ןגעוו ,ןליפעג:עסַאר

 וד - עקשוירַאכַאז ןפלעה טשינרָאג ןיוש טעװ ריד ,ונ --
 טסליװ וד יצ ,ָאי טסליוו וד יצ .טרימַאלּב ױזַא ןיוש ךיז טסָעז
 ןייד ךיד געמ .טייז רעזנוא ףױא ָאד ןיוש וטסקעטש ,טשינ
 ףיוא ןייטש ןּביילּב ןיוש טסעוו וד -- ןגָאלּפ ,ןסייּב ןסיוװעג-ןטַאר
 / .טנָארפ טײײז רעד

 ּבלַאה ,טסנרע ןיא ּבלַאה ,ןיקרימ טגָאז -- ,טשינ סייוו יא --
 .ןייז לָאז סָאװ ,סעּפע ןוט טשינ לָאמנייק לעװ ךיא -- .סַאּפש ןיא
 .טסנרע ןַא טימ סע ןיימ ךיא ,ןסיוועג ןיימ ןגעג

 רעזנוא רַאפ ןוט וצ גיטיונ ןייז לָאז סָאד ןעװ וליּפַא --
 ; טַאירָאטעלָארּפ ןרַאפ ,ךַאז

 ,עלייוו ַא טרעלק ןיקרימ
 רעד רַאפ גיטיונ זיא סָאװ ,סָאד טשינ ךיא ףור גיטיונ --

 יעגלַא רעד רַאפ רָאנ ,"סָאלק, יצ ,"עסַארא רענעי רַאפ רעדָא
 ,טייהניימ

 סע !ערעייז רעדָא ערעזנוא ? עכלעוו ! ?טיייהנײמעגלַא ,--
 ,עקשָאז טגָאז - ,ךס ַא ָאד ןענעז
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 סָאװ ,ןכערּפשעג יד : ןנָאז סעּפע ריד לעװ ךיא .,עקשָאז --
 וצ ךימ ןריפ ,םירבח יד ןוא ריד ןופ טפָא ױזַא טציא רעה ךיא
 .טדער סָאװ ,האנש יד זַא ,ןיימ ךיא .ןעקנַאדעג עגירעיורט רעייז
 סלַא "ןטכעלש, םוצ האנש ןיק טשינ זיא ,ךיא ןופ סױרַא
 טשיג טגרָאז ריא .ןסעגרַאפ ריא טָאה "עטכעלש , סָאד ,ןכלעזַא
 ןשטנעמ ןופ המקנ ןעמענ וצ רָאג ,ןטכעלש ןופ עדנע ןַא ןכַאמ וצ

 ריא ,עגידנרעטשעצ ַא רָאנ ,ערַאצטכורּפ ןייק טשינ זיא האנש ַאזַא
 סע יװ טקנוּפ ,סטכעלש ןופ סרעגערט יד טציא טרעוו ןיילַא

 ,דצ רעטייווצ רעד ןעוועג זיא
 ! דניק א רָאג ךָאנ ךָאד טזיּב לדרעּב ןייד טימ וד ,עקשוירַאכַאז -

 טימ ןעמַאװצ ןברָאטשעג זיא לַארָאמ !לַארָאמ ןופ טדער רעוװ
 ןופ לַארָאמ יד -- ,"לַארָאמ, עיינ ַא ָאד זיא סע ,טלעוװ רעטלַא רעד
 ,עיצולָאװער רעד

 -ער ןוא עמגָאד עדעי .עקשָאז ,טנָאזעג עלַא ןּבָאה ױזַא --
 סָאד יא סָאד ןוא ,לַארָאמ ענעגייא ריא ןפַאשעג טָאה עיגיל
 לַארָאמ עגיצנייא-ייא ָאד ןיא סע זַא ,ּביולג ךיא .עטסכעלרעפעג
 ןופ ןוא תמא ןופ לַארָאמ יד ,ןטלעו עלַא ןוא ןטייצ עלַא רַאפ
 ,ָאטשינ זיא לַארָאמ ערעדנַא ןייק ,עּביל-ןשטנעמ

 ,עקשוירַאכַאז ,טוג ,טוג --
 -יא וצ םינּפ טדרָאבַאּב ןייז ןעמונענוצ ןיוש טָאה יז ןוא

 טשינ וטסנָאק ,ונ, :ךיז וצ טעילוטעג םיִא ןוא טסורּב רעטבעלַאּב
 ןגעוו ,ןלייצרעד סעּפע ריד ךיא לע ,גייווש ?גיאור טונימ ַא ןגיל
 ןּבָאװ רימ סָאװ ,טסייו וד ,ןלייצרעד ריד ךיא לי ןעקנעלעה
 ןגיל רעדניק סלַא ןגעלפ רימ ןעוו ,ךיז ןשיווצ טכַאמעגּפָא עדייּב
 ."רעה ?טעּב ןיא ןעמַאזוצ

 ,לַאטנעמיטנעס ןרָאװעג זיא עיפָאס עטרבח
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 תורוד רַאפ המקנ
  שגדורּפיָאטסישט ףיוא גנוניואו רעד ןיא ןעיורפ ייווצ יד

 ןענ טָאה ,ערעגניי יד .ערעטלע ןַא ןוא ערעגניי ַא ןעוועג ןענעז
 רעטמירַאּב א ןופ עטשדוי עכייר יד ,,ס ןיפערג יד זיא טסואוועג
 יז ,ןירעיצרעד עשיזיוצנַארפ ריא -- ערעטלע יד ,עילימַאּפןרַאיִאּב
 .רַאפ ייז טָאה עיצולָאװער יד ואוו ,טרָאד ןקעטש ןּבילּבעג ןענעז
 טניזַאפ טָאה ייז ,ןגירקסיורַא ךיז טנָאקעג טשינ ןּבָאה ןוא טּפַאכ
 ןפיוא ןגָארטסױרַא טגעלפ סָאװ ,ןירעגיד-ּבייל ענעּבילּבעג-יירט ַא
 ןפַאשניא טלעג םעד רַאפ ןוא ןטיוקרַאפ וצ ןכַאז עכעלזיוה קרַאמ
 יז ,ןעזעגנָא טשינ טעמּכ ןעמ טָאה ןײלַא סעטהצירּפ יד ,זיײּפש
 ,רעמיצ רעייז ןופ ריט רעד רעטניה טקעטשרַאפ ןּבילּבעג ןענעז
 / צקטעוליס עמענעגנָא ןַא ןשטילגכרוד רָאנ ךיז טנעלפ לָאמלייט
 םעד ןגידנעמואוושייּברַאפ קנילפ ,רעמיצנעיורפ ךעלטנגוי ַא ןופ
 ןופ ןישריה עגנוי ַא יװ ,ןקָארשעגפיוא ןרעו טגעלפ יז .רָאדירָאק
 / .,,ריט רעגידתודוס רעד רעטניה ןדניוושרַאפ דלַאּב ןוא שינגעגַאּב ַא
 ױזַא ,טריסערעטניא טשינ ןעיוופ יד טימ רענייק ךיוא ךיז טָאה'ס
 סָאװ ,טלעוו רענעּברָאטשעג ַא ןופ סנטָאש ןעוועג ןטלָאװ ייז יװ
 .,טשינ רענייק ..ץַאלַאּפ ןטלַא רעייז ןיא טכַאניײּב םורַא ךיז ןכיילש
 ,וָאקשיר רבה םעד ץוח 8

 --"רַאוטקעריד , ןסיורג ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה ווָאקשיר רבח
 ,ריט רעטקַאהרַאפ ַא ךרוד) טצענערגעג ךיז טָאה סָאװ ,ןָאלַאס
 :טניואוועג ןּבָאה סע עכלעו ןיא ,ןרעמיצ יד טימ (ךיז טייטשרַאפ
 ,סעטתיב-?עּב יד

 ,25 ,11 עוװקסָאמ ,שט
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 ..טסיטַאּב עטכיײל יד טימ רעטסנעפ עטּבלעװעג עכיוה יד
 .ףיוה-ןטרָאג ןגימיורג םוצ ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז ,ךעלגנעהרָאּפ
 .עגרעביא-רעמוז ןופ ,ןענַאטשעג ךָאנ ןענעז ףיוה ןטיינשרַאפ ןפיוא

 עסיורג ןיא ּפעט-ןעמולּב-ןָארדנעדָאדָאר ןוא -עילָאגנָאמ יד ,ענעבילּב
 ץבל9ו ,רעדניק עגעריורפרַאפ יו עגידנרעטיצ ,סעילַאּב ענרעצליה
 -עצייק טָאװ ,םעד ּבילוצ ,ןרעטניוװ ןסיורד ןיא טזָאלעגרעּביא טָאה'מ

 ןעמענ וצ ךַאד ַא רעטנוא ייז טגרָאזעג טשינ טָאה
 טצעזעגנירַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,זיוה םנופ רעעזפיוא רעד

 םעד ןיא טצעוטּב ךיז טָאה ,םיּתּבילעּב עיינ יד ךרוד ןירעד
 לייט םוצ טקישעג ,ךיז טייטשרַאפ ,טָאה ןוא ?זיײה-רָאפניײרַא

 ןעזראפ ַא סעפע ּכילוצ רָאנ ,ןעגנוטכירנייא עזַאושזרוּב עטלַא יד

 ,ץלָאהץייה ףױא ךעלמייב עלעדייא יד טקטחעצ טשינ ןעמ טָאה
 ,ערעדנַא יד טימ ןוטעג טָאה'מ יו

 ,רעשידָאמטלַא ,רעגימיורעג-טיירּב ַא ןעוועג זיא ןָאלַאס רעד
 עשיטנַאמָאר טימ סייוו ףיוא טריקַאלּפָא - זיוה עצנַאג סָאד יװ ןוא

 ,ג4לשרעטנוא םענירג טימ קנעש-ןּביױש עװָאנָאשעי.דנָאלּב ,סענעצס
 עלַא ,ןלוטש ןוא סעּפַאנַאק ,ןַאלעצרָאּפ ןשיסור טימ טלעטשעגנָא
 ,ןטייצ סנדייז ןופ ,ןענילעּבָאג ענעטפאהעגסיױא-טנַאה טימ טיינַאּב
 ןרָאװעג ךיוא זיא ןיירַא ןַאלַאס ןיא ,ליטס-ּפיליפ.יאול ןטכעלש ןיא
 זנָארּב טימ ,רעווש ַא ,פוטש רערעדנַא ןַא ןופ טּפעלשעגרעּביא

 ,וָאקשיר רבח ןפָאלשעג זיא'ס ןכלעוו ןיא ,טעּב-ריֿפמַא טּפַאלקַאּב

 םענעגייא ןַא ןופ טעטלַאװרַאפ ןרָאװעג זיא ןיוה סָאד

 רעד ,רע .רעעזפיוא ןַא ןּבילקעגסיוא טָאה סָאװ ,?טעטימָאק-זיוה,

 ןוא וױה סָאד ןצייהאּב וצ ןגרָאז טמרַאדעג טָאה ,רעעזפיוא

 ,טייקגייר ןוא גנונדרָא יד ןטלַאהוצפיוא טּפוהרעּביא

 ןשטנעמ עטסנעמונרַאפ יד ןופ רענייא שטָאכ ,ווָאקשיר רבה

 . רעד ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןופ רענייא סלַא ,הנידמ רעד ןיא
 ןטנװָא יד ןעגנערּברַאפ וצ טייצ ךָאנ טניפעג ,ײמרַא רעטיור
 טענייק טמענ ןוא טסעג ןיא סױרַא גינייוו טייג רע ,םייהרעדניא
 ,שיט ןטצינשעג ןסיורג םעד ייּב ןיילַא רענייא .ךיז ייּב ףיוא טשינ
 ןגעלעג - ןכַאז ערעדנַא יד ףיוא יװ - ךיוא זיא סע ןכלעוו ףיוא

 ןייז םיא ףיוא ןפרָאװעגפױרַא רֹע טָאה ,קעד עגעטפָאהעג-טנַאה א
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 סָאװ ,רעװלָאװער ןייז טגײלעגקעװַא ,ןריּפַאּפ יד טימ שַאט-ןטקַא
 רעגיצנַאלג ,רעטלָאגעגּפָא ןייז ,שַאט רעד ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה רע
 ןופ טגָאלש סָאװ ,ןייש.ךלימ םעד ןיא טעשטשילעג טָאה ּפָאק
 ןעגנַאהעג זיא סָאװ ,ּפמָאל רעשינַאיצענעװ רענרעזעלג ,רעסיורג רעד
 ףיוא טגדרָאעגנייא ןרָאװעג ןיוש זיא עכלעוו ןוא ּבוטש ןטימ ןיא
 ,ריט רעטריקַאלּפָא-סיײװ רעד ףיוא טקוק ןוא טציז רע .ירטקעלע
 יד ןענױאו סע עכלעוו ןיא ,ןירַא ןרעמיצ יד ןיא טריפ סָאװ
 .רַאפ וצ ןיז רֶע טימ ןרעיױא עטקערטשעגסיוא טימ ,סעטצירּפ
 ןיא ,טרָאד .טשינרָאג רָאנ ,שיורעג ַא ,גנַאלק ַא טרָאד ןופ ןעמענ
 ןענירעד ןעוועג עלַא ןטלָאװ סע יו ,ליטש ױזַא זיא ,ןרעמיצ ענעי
 ,ןּברָאטשעגסױא

 ןיא רע סָאװ ,ךאזרוא ןייז טַאהעג טָאה ווָאקשיר רבח
 ןגעג ןעועג זיא סע סָאװ ,רעציז-ּבוטש ַאזַא ןרָאװעג לָאמַאטימ
 ,טייהגיואוועג ןייז

 ןטנװֶא יד ןיא ווָאקשיו רבח טגעלּפ טייצ-וצ-טייצ ןופ
 עגנוי יד רָאדירָאק ןיא ןקערשרעּביא סנגרָאמירּפ יד ןיא רעדָא
 ןופ טײקלקנט רעד ייּב טָאװ רע סָאװ ,טלַאטשעג עשרעבייוו
 ןרעהנייא זיולּב טגעלפ רע .םינּפ ריא ןעז טנָאקעג טשינ רָאדירָאק
 סױרַא-טיג ןָאזרעּפ יד סָאװ ,יירשעגפיוא ןגידוועקערש םוצ ךיז
 טנעלפ רע .גנשַאררעּביא רעגידננילצולפ רעד ייּב ףיז ןופ
 יבָא ןַא יו ,טרעוו סָאװ ,עקטעווליס רעלעדייא רעד ךָאנ ןקוקכָאנ

 .ריט רעטייוצ רעד ןיא ןדנואװשרַאפ קנילפ ןטָאש רעמענעג
 ריּפַאַּפ טלָאװ ןעמ יו -- ,רעדיילק-רעטנוא ענעדייז ןופ שיור רעד
 םענעגנָא טָאה קָארּפָאלש ןטכייל ןגידנזָאלּב ַא רעטניה -- ,ןסירעג
 לַאװק םענעטלַאהַאּב ַא ןופ ןשױר סָאד יװ ,רעהעג ןייז טרירַאּב

 | ..סעקַאשזק-דלַאװ ןשיווצ
 סָאװ ,?תומ טייז, :טרָאװ ַא ןעלמרומסורַא טנעלפ רע

 ןיש זיא סנייז טרָאװ סָאד רָאנ ."ןקָארשעגרעּביא ךייא ּבָאה'כ
 .טפַאנ םעניילק ַא ןופ ,ןטלעטשעגנָא-ליפ םניא ןריולרַאפ ןעגנַאגעג
 ןיוש זיא עקטעווליס יד לייוו .רָאדירָאק םענעטכולַאּב לּפמעל
 ,ריט רעד רעטניה ןדנואוושרַאּפ גנַאל

  םינּפ סָאד ןעועג טשיג ךָאנ טָאה ווָאקשיִר רבח שטָאכ
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 רעד טציירעג ךָאד םיא ןּבָאה ,טלַאטשעג רעשרעּביײװ רעד ןופ
 רעד ,סנדייז ןופ ןשיר סָאד ,ןטָאש רעטכייל ,רעגידנּבעוװש
 ףיוה ַא יװ טגעלפ סָאװ ,םופרעפ-זעּב ןטכייל ןופ טפוד רעלעדייא
 ןופ קסַאילּב ַא טימ ןעמַאװצ ,םינּפ ןייז ןיא ןגָאלש גנילירפ ןופ
 טשינ לָאמנייק ךָאנ טָאה וװָאקשיר רבח .רָאה ענעזָאלעצ ,עטכייל
 "לא ייּברַאפ-ןּבעװש סָאװ ,רעּבײװ ןימ םעד טימ ןוט וצ טַאהעג
 ,ןעגנַאלק ענעקָארשרעד עכלעזַא סױרַא ךיז ןופ ןּבעג סָאװ ,טכייל
 -ןזָאל סָאװ ןוא ןשַאררעּביא םייּב זעוורעג ױזַא ףיוא:ןרעטיצ סָאװ
 זעּב יװ ,קַאמשעג-םופרעּפ ןטכייל ,ןלעדייא ַאזַא ךיז ךָאנ רעּביא
 ןעגנַאגעגמורַא זיא רע עכלעוו טימ ,רעּביײװ יד ,גנילירפ ןיא
 ןּבָאה ,עגיּבייל-רעוװש עטעװערָאהעגסױא ןעוועג ןענעז -- ,טציא זיּב
 ןּבָאה ייז ,לשמל ,ןסעּפָא יװ ,שינעפרעדעּב ַא יו ,ךַאז רעייז ןוטעגּפָא
 ףיױא טָאה טסיטַאב ןוא סנדייז ןייק .ןליּפש טנָאקעג טשינ ךיז
 רועיש ַא ןָא ןגָארטעג ןּבָאה ייז ,ייז רעטנוא ןייז טנָאקעג טשינ
 ןופ טײקטלַאק יד סָאװ ,ןרעדנַא ןפיוא סנייא ךעלדיילקרעטנוא
 טכיוהעג ןּבָאה סעכורעיװַאזײנש יד ןוא ןטניװ יד ןוא סַאג רעד
 רעמענעגנָא ןייק ,טיפ עטכושַאּב ןוא עטקָאזַאּב רעווש  ,ייז ןופ
 ,סנטע ןופ תוחיר :ייז ןופ ןגָארטעג טשינ ךיוא ךיז טָאה טפוד
 רעד ןיא ,עטרעפעפעג רעייז רעדָא ,ףייז רעפרַאש ןופ ןוא ןכיק ןופ
 טסָאה וד זַא ,רעמינּפ עטרעדוּפעגנָא ,תוחיר-םופרעּפ ,עגידנעירּב זָאנ
 .שיניצ ןעװעג ןענעז ייז .ןעמוקוצ טנָאקעג טוה רעד וצ טשינ
 רע טָאה ,יורפ ַאזַא טימ טכַאנ ַא ךָאנ ,לָאמסעדעי ןוא ּבָארג
 -- ןוא דָאּב-ץיווש ןיא ןייג וצ גיטיוג זיא סע זַא ,ליפעג סָאד טַאהעג
 /  א.סניירמוא סעּפע ךיז ןופ ןרַאשוצבָא יו

 ןדער טציא םעד ןגעוו לָאמניײא טשינ טגעלּפ ווָאקשיר רבח
 : םירבח טימ

 ץרעייז טייצ טַאהעג ןּבָאה ייז -- !ייז טסייוו ףווייט רעד --
 טציא זיִּב םעד טניימעג רע טָאה סָאד - ןעלכעק ֹוצ רעבי
 .עג עטַאװ ןיא יו ,ייז טמירַאװעגסױא -- ,סַאלק ןטריגעלױוירּפ
 ױזַא טשינ ,בײל םעד ףיוא גיטַאלג ןייז ןלָאז ייז זַא ,ןטלַאה
 םיפ עגיטָאלּב טימ ןוא ןרעייש.פעט ןופ טנעה טימ ,ערעזנוא יו
 ,ןײרַא ןטעּב יד ןיא רענעמ יד וצ ייז ןכיוק
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 גנוקרעמַאּב עניזָאדיד ןכַאמ ךױא רע טגעלפ לָאמליײט
 לָאמַא ייז גידנכוזַאּב ,ןעניקרימ רַאפ ןוא עיפָאס עטרבח רַאֿפ
 ןגָאז סע טגעלפ רע שטָאכ ,ייט לזעלג ַא ףיוא טנוװָא ןַא ןיא
 ,ןפוא ןּבָארג ַאזַא ףיוא

 .נייא רע טָאה -- ,עקטַארקָאטסירַא רעזנוא טנייה ןקָארשרעד --
 .ּבעװש ַא ןוא !טעשטיװקעגפיוא סָאד ךיז טָאה -- ,טגָאזעג לָאמ
  טזָאלעגרעּביא ןוא -- ;ןייז הדומ זומ ןעמ .עלעגייפ ַא יו ןּבעגעג
 ,ךיז ךָאנ טפוד םענייפ ַא

 ןופ ןָאט רעד ןלעפעג טשינ זיא עיפָאס עטרבה רעד
 :ײז ןגעו טדער רע יװ ,ןווָאקשיר

 ןקעמש ייז ,ןטעּברַא ייז רַאפ לָאז סע רע ,טַאהעג ןּבָאה ייז --
 רעּביל רעּבָא זיא רימ ,ייז רַאּפ ןעקניטש ערעדנַא לייוו ,רַאפרעד
 ,ןקַאמשעג ערעייז רעדייא ,ערעזנוא ןופ קנַאטשעג סָאד

 ריא ךייש סָאװ זַא ,ןייז הדומ ייּברעד רעּבָא זומ ןעמ)
 - טָאהעג ןרעג רעייז ךיוא עיפָאס עטרבח טָאה -- ,ןָאזרעּפ רענעגייא
 ,ערעדנַא יד ןֹופ *ןקַאמשעג, יד טימ ןרימופרעּפוצסיוא ךיז
 טימ ןבעגעגוצ ּוװָאקשיר רבה טָאה -- ,רָאװ זיא סָאד -- |
 / ,רעמיצ ןיא ךיז וצ ןיירַא זיא ןוא לכיימש ַא

 רבה ןלעפעג טשינ ןצנַאנניא ןיא עיפָאס עטרבה רעד
 זַא ,ןגָאז ןָאק ןעמ .םיתּבילעב עטלַא יד וצ גנואיצַאּב סווָאקשיר
 ףעמונעג ץוש ןיא יײז טָאה רע

 .רַאֿפ וצ קרַאמ ןפיוא ןכַאז ןגָארטעגסױרַא ןּבָאמ ייז ןעוו
 רעטלַאװרַאפ-זוה רעד ףיוה ןופ ןיגסױרַא םייּב ייז טָאה -- ןפיוק
 . רעּביטש יד ןופ סױרַא טשינ ןגָאױט ייז יצ ,טכוזרעטנוא גידנעטש
 ,טַאירַאטעלַארּפ ןרַאפ ןעמונעגוצ טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד

 ןּבעג ףֹע טגעלפ ,טקרעמַאּב סע טָאה װָאקשיר רכח זַא
 יז לָאז ןעמ זַא ,רעטלַאװרַאפ-יױה םוצ טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא

 | ,ורוצ ןזָאל
 ,"טעטימָאק-זיוה , ןרַאפ טגיילעגרָאפ עיּפָאס עטרבח טָאה לָאמַא

 טרָאד ןעוט ייז סָאװ ןעז ןוא ןײגנײרַא ייז וצ רָאנ ףרַאדַאּב ןעמ זַא
 ןגעג טנוּב ַא סעּפע וצ טשינ ןטיירג ייז יצ :ּבוטש ןיא ךיז ייּב
 ,טבַאמ רעשיטעיווָאס .רעד
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 ןבענעג רע טָאה - ןופרעד טרעהעג טָאה ווָאקשיר רבח זַא
 .ייז ןגיאורמואַאּב וצ טשינ לעפַאּב ןגנערטש ַא

 !ןרעטיּברַאפ סָאװ ךָאנ .טרָאד רעּבייו עטלַא ? סָאװ-וצ --
 הײּפש ןעננערּבוצמײהַא ןּבױהעגנָא רָאג רע טָאה סנטצעל

 .טגייל ,לוטש ַא טמענ רע .ערעדנַא רַאפ רָאנ ,ךיז רַאפ טשינ
 סע סטָאװ ,טייהגטלעז עטסערג יד טיורּב סייו םיא ףיוא קעוװַא
 ןכעלּב ַא ,רעלעטיּפש ןיא רעדניק רַאפ רָאנ טמיטשַאּב ןעוועג זיא
 רע .גרַאװנסע ערעדנַא ןוא רעטוּפ ,רָאיווַאק ןטסערּפעג לטסעק
 .ױה םעד ןָא-טגָאז ,ריט רעייז רַאפ לֹוטש םעד קעװַא:טלעטש
 טשינ סע לָאז רענייק סָאד ,ןסַאּפּפיױא לָאז רע זַא ,רעטלַאװרַאפ
 ןיילק ַא טימ ,טמיטשַאּב ןיא סע עכלעוו רַאפ ,יד ץוח ַא ,ןעמענוצ
 ."טכַאמ רעשיטעיווָאס רעד ןופ ,ה ,ס ןירעגריּב רעד רַאפ, עלעטעצ

 יד רע טניפעג ,טנװָא ןיא םייהַא.טמוק ווָאקשיר רבח זַא |
 טלייצרעד - ,ןעמוקענסױרַא .טרירַאּב טשינ לוטש ןפיוא ןכַאז
 ,לטעצ םעד טנעיילעגרעּביא ,ןּבעגעג-קוק ַא -- ,רעטלַאװרַאפ.זױה רעד
 .ןייטש טזָאלעג ןוא טלקָאשענּפָא ךיז

 .טלכיימש ווָאקשיר רבח
 יד טימ טגעװַאּב ,ןופרעד ריואוועג טרעוו עיפָאס עטרבח

 לױפ טשינ זיא ןוא ,טױר ּביײל ןצנַאג ןרעּביא טרעו ,סעציײלּפ
 טקנעד יז סָאװ ,ןיירַא םינּפ ןיא ווָאקשיר רבמ םעד ןגָאז וצ
 :םעד ןנעוו

 ,טיורּב סייװ ןעמענונצ ךיז טסולג ,רבח ,ךייא זַא -
 סע ןוא - ,רעלעטיּפש ןיא רעדניק רַאפ טמיטשַאּב ןיא סָאװ
 זיא - טַאירַאטעלַארּפ םעד ןופ םיאנוש יד ,ןעיושרוּב יד ןלייטוצ
 -עיווָאס רעד ןופ הנּתמ ַא, :ןּביירשפיוא רעּבָא .קסע רעייא סָאד
 טכַאמ עשיטעיווָאס יד ןוט וצ ָאד טָאה סָאװ - ?טכַאמ רעשיט
 ?םינינע עטַאוװירּפ ערעייא טימ

 ,ןעלכיימש ןגיוא ענייז שטָאכ ,טסנרע ווָאקשיר רבה טרעוו
 ייּברעד גידנּבעג ,טגָאז רע ןוא -- ,לרעייפ טלַאק ַא טימ ןעלכיימש
 :טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא

 .עיפָאס עטרבח ,ךַאז ןיימ ןיוש זיא סָאד --
 ,ווָאקשיר רבח - ,ךַאז רעייא טשינ זיא סָאד --
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 - .ןיֵלֲא ךיז וצ יו ,רע טגָאז - ,ןּבירטעג סַאּפש ַא -
 ךייא טעּב ךיא ןוא ןינע רעטַאוװירּפ ַא סניימ זיא סָאד ,סנגירביא
 רעיא ןיא טשינ ךיוא ךיז שימ ךיא ,ןשימוצניירא טשינ ךיז
 ,םיניגע עטַאוװירֿפ

 ּבײל ןצנַאג ןרעּביא טױר רעדיו עיפָאס עטרבח טרעוו
 :ּמָאיטרעפטגע ןוא םינפ ןוא

 ..םיגינע עטַאװירּפ ןייק טשינ ּבָאה ךיא --
 רעדינַא רעטייוו טלעטש .טשינ ךיז טקערש ווָאקשיר רבח רָאנ

 ןוא רעקוצ ךיוא לָאמכָאד .גרַאװנסע טימ לוטש ַא ריט רעד יב
 ןוא לםעצ םנופ סױרַא רע טזָאל "טכַאמ עשיטעיווַאס , רָאנ ,ייט
 "ר רבח ןופ הנּתמע ַא : ףיוא-טּבילרש

 ירּפ ַא זיא'ס ,ןיירַא טשינ ןיוש עימָאס עטובח ךיז טשימ
 ןֶא טשינ םענייק טייג סע ןוא ןינע רעטַאוװו

 ףעטייו רע טפערט ,םִייהַא טנװָא ןיא ווָאקשיר רּבח טמוק
 :ךיז רַאֿפ רע טלכיימש ,טרירעג טשיג לוטש ןפיוא ןכַאז יד

 | | ,סינ עטרַאה --
 ןעמ טרעה גינייוועגיא ןופ .טייצ עסיוועג ַא ּפָא:טרַאװ רע

 רָאּפ ַא טייצ ןיוש :טגָאז רעטלַאװרַאפ-זױה רעד .ךרָאש ןייק טשינ
 - סיוא ךיז טעז .ןכַאז טימ סַאג ןיא ןענגַאגעגסױרַא טשינ געט
 זַא ,וָאקשיר רבח טייטשרַאפ ,ןפיוקרַאפ וצ סָאװ רעמ ָאטשינ
 | ,טייצ יד סא טציא

 ףיוא קעװַאטלעטש  ,גרַאוװנסע םייהַא רעדיוו רע טגנערּב
 ,זײר ,ןפױרג טימ ןטיט ןשיווצ לָאמסָאד ,ריט רעד ייב לוטש ַא
 ,ןטסרעייט םנופ לטסעמ סיורגַא ךיוא ,טיורפ ,רעטוּפ ,רָאיװַאק

 ןךופ סע טגײל רע סָאװ ,ץלַאז - דנַאלסור ןיא ןטרַאפ ןיא סָאװ
 ,לטעצ ַא ןָא ןיוש ,ןעזנָא ךלַאּב סע לָאז ןעמ זַא ,ףיוא-ןּביוא

 ץלא רע טניפעג - טנװָא ןיא םייהַאטמוק רע ןזַא ןוא
 רבה טלכײימש ,טלעפ ץלַאז לטסעמ סָאד רָאנ ,טרָא ןייז ףיוא
 !טגיזעג טָאה ץלַאז סָאד !ַארוה :םינּפ גיצנאלג ןייז טימ ווָאקשיר
 ,טכַאגרעּביא לוטש ןפיוא ןכַאז יד ןייטש טזָאל

 ןגידייל ַא װָאקשיר רבח טניפעג ירפרעדגיא סנגרָאמוצ
 | ,לוטש
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 םניא טנגעגַאּב ווָאקשיר רבח ןעװ ,לָאמ ערעדנַא סָאד
 טפױלטנַא -- טלַאטשעג עכעלּבייוו יד רָאדירָאק םענעטכױלַאּב-לקנוט
 ייוװצ ,ףינוצ רעמ טשינ ןױש ךיז טעשטרוק ןוא טשינ ןיוש יז
 טימ ךעלעּפעל עטעלגעגסיוא רעטנוא ,ןגיוא ענעפָא עשיסור ,ץָארג
 ןָא םיא ןקוק ןעמערב עטגכייצעגרעטנוא עגידוועגייּב עגידנור
 ךיוא יז רע טקוק .קערש רעגידנטסולג ַא טימ ,טסנרע ,דמערפ
 ךיוא ןוא .טסנרע ,דמערפ ,ןגיוא עטעקַאנןעמערּב ענייז טימ ןָא
 ,קערש רעגידנטסולג ַא טימ:

 ערעדנַא יד ןיא ענייא ןקוק ןגױא עשיסור רָאּפ ייווצ יד
 זיּב .חצנמ ערעדנַא יד ענייא ןענעז ןוא העש ַא -- עדנוקעס ַא
 .גיטַאלג ַא יװ טעזרעד ּוָאקשיר ,ּפָאק םעד רעטנורַא-טגייּב יז
 ןריולרַאפ ַא יו ,גינעטרעטנוא םיא רַאּפ טייטש ּפָאק רעשלדיימ
 | : לקַאּבערשז

 ,םיא יז טגערפ - ?סָאד ריא טוט סָאװרַאפ --
 --טרָאװ ַא ןעגנערּבוצסױרַא טייצ טַאהעג ךָאנ טָאה רע רעדייא

 ,ריט טייז רענעי ףיוא טדניוושרַאפ ןוא ,קעװַא טכייל יז טּבעװש
 ,לניּפש ןסיורג ןיא ןײרַא ךָאנרעד טקוק ווָאקשיר רבח זַא

 ,וָאקשיר רבח ,רע זַא ,רע טקרעמַאּב -- ,ּבוטש ןייז ןיא טגנעה סָאװ
 טנָאלש ץרַאה סָאד ,סָאװרַאפ טײטשרַאפ רע ןוא ,ךיילּב זיא
 ,טעגרהרעד טשרע שטנעמ ַא טלָאװ רע יוװ ױזַא ,ךיוה םיא ייּב
 .,ןרילָארטנָאק טשינ סע ןָאק רע ןוא

 --ןריּפַאּפ יד טימ שַאטףןטקַא ןייז טמענ ,סיוא רע טייּפש
 ןיא גָאט ןצנַאנ ַא טעּברַא ,טעצרַא רעד וצ קעװַא-טיײג - ןוא
 ,לָאמַאטימ ןכַאז רעגילטנעצ טכיררַאפ .סעיסימָאק ענעדישרַאפ
 ןעניפעג סָאװ ,ןשטנעמ וצ ןוא ןָאפעלעט ןכרוד :טלּפָאט טדער
 טעּברַא יד ,לווייט ַא יו ליבָאמָאטױא ןַא טימ טילפ ,םיא רַאּפ ךיז
 טסעגרַאפ .טעּברַא רעד ןיא ןוא טנַאה רעד רעטנוא ןופ טנערּב
 | .םעלַא ןגעוו דלַאּב רע

 טזָאלעג טָאה עיּפָאס עטרבה זַא ,טרעה רע ןעװ ,רָאנ
 ןופ ןוא טנַאװ ַא ןיא קנַאש-שעװ עטרעיומעגנייא ןַא ןסיירפיוא
 .יאוונייא יד ןשיווצ טלייטעצ ייז ,רעכעלייל ןעמונעגסורַא טרָאד

 ,רעדמעה ףיוא ןעיינרעּביא ךיז סע ןלָאז ייז זַא ,זיוה ןופ רעג
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 ןעמענפָא רעטלַאװרַאפ-זױה ןכרוד טזָאל ןוא סעּכ ןיא רע טרעוו
 .ןיירַא קירוצ ייז יז טקיש ןוא שעוװ יד

 וצ סולשַאּב ַא ןעמונעגנָא טָאװ "טעטימָאק-זיוה, רעד -- |
 םעּכ רַאפ יד םיִא וצ ךָאנרעד טהנעט -- ,רעכעלייל יד ןריקסיפנָאק
 יד ןיא סטכעיײּפש.םיוש טימ ,עיפָאס עטרבח ענערָאװעג-ךיילּב
 ןייק ,דמעה ןייק טשינ טָאה זנוא ןופ רענייק -- ,ןעלקניוו-ליומ
 ײב שעוו ןסיוטש ןליופ ָאד ןוא ,ןפָאלש וצ סָאװ ףיוא ,ךעלייל

 ץוה ַא ןצונ ןייק ןופרעד טשינ טָאה רעגייק .קנעש יד ןיא ייז
 ! צייל ןפיוא דמעה ןייק טשינ ןּבָאה רעוט עשירַאטעלָארּפ ןוא ,זיימ יד

 סָאד טרילרַאפ רע ,זייּב ,וָאקשיר רבח רעד ,רע טרעוו
 :ןּפיל עגישיילפ עגייז ףיוא עלעכיימש עטלַאק ,עגיאור

 ןגרָאװרעד ייז ןלָאז ,רעירָאטעלָארּפ רימ ןענעז רַאפרעד --
 רימ ןלעוו - ןפרַאדַאּב ןלעװ רימ ןעװ .שעװ רעייז טימ ןרעוו
 -!ןעלדנַאה טסיופ רענעגייא ףיוא ,רָאנ ,לטנעוו םוצ ןלעטש יז
 ןלעטש ךייא לעװ ךיא .סעקיװעשלָאּב טשינ ,ןטסיכרַאנַא ןעוט ױזַא
 ,טּפשמ-יײטרַאּפ ַא רַאּפ

 ."טעטימָאק-זיוה, םנופ סולשַאּכ א ןעוועג זיא'ס --
 עדנַאּב ןייק טשינ ןענעז רימ .ןרעה רעמ טשינ ליוװ ךיא --

 ! ןענַאטשרַאפ .רעּבױר
 ךיז ףיוא זיא רע ןוא טכער טשינ טָאה רע זַא ,טסייוו רע

 טױא-טייּפש .טנעמיטגעס ַא ןופ ןריפרַאפ ךיז טזָאל רע סָאװ ,זייּב
 טימ ןריסערעטניא וצ טשינ רעטייוו ךיז ,ּפָא ךיז ייּב טכַאמ ןוא
 | ,ןינע ןצנַאג םעד

 רעד ןופ רעטלַאװרַאֿפ םעד ןייא רע טמיר טנווָא ןיא
 רע זַא ,םינינע עשירעטילימ רַאּפ טַאירַאסימָאק םניא ?עוװָאלַאטס ,
 םייהרעדניא טָאה רע ,"קָאיַאפ, ארטסקע ןַא ןבעגטימ םיא לָאז

 .רַאפ רעד .טײטשרַאפ ,רעטקַארַאכ ןכעלנעזרעפ ַא ןופ ךוזַאה
 ,,קנואוו ןייז רעטלַוװ

 ,ןעמ זיא -- ,ריט רענעסָאלשרַאפ רעד רעטניה ,ןענירעד ןוא
 סע יו יֹװַא טקנוּפ .גיטליגכיילג טשינ ךיוא - סיוא ךיז טעז
 עטלַא סָאד וָאקשיר רבח םעד ףיוא.טגער ןוא טגיאוומואַאּב
 טלַאטשעג רעזעוורענ רעד ןיא טסילּפ סָאװ ,טולב-ןרַאלָאב עשיסוד
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 םשד ריט רעד רעטניה טרָאד טצייר יֹזַא ,לדיימ ןגנוי םנוּפ
 רטשיסור רעיינ רעד ,עילימַאּפ רעטלַא ןַא ןופ םַאטשּפָא ןטצעל
 .קערש רעד ,סָאד רע זיא רעו - :עיצולָאװער רעד ןופ שטנעמ
 רעלעק ןרעטסניפ םנופ ןכָארקעגסױרַא זיא סָאװ ,שטנעמ רעכעל
 ןוא טָאטשטּפױה יד טגיזַאּב ,ןָארט ןופ רַאצ םעד ןּבירטרַאּפ ןוא
 ןשירַאפ םניא טױט ןוא ןּבעל ףױא טצענערגַאּבמוא טשרעה
 ןױש טָאװ ,ָאקשיר רעד ,רע זיא רעװ ?למערק ןכעלרעטָאפ
 יד ןרעטַאלפ ןוא ןרעטיצ ןעמָאנ ןייז ןופ גנַאלק ןזיולּב ןרַאפ
 ןצנַאג רעייז ןיא ןעזעג טָאה יז סָאװ ,עקרַאטש ןוא עגיטכעמ עלַא
 סָאװ ,רעלעּב עשירַאצ יד ףיוא ,ןפיוה עשירַאצ יד ןיא ץנַאלג
 .מיא ןייז טשינ טעוו חוּכ םוש ןייק זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע

 ,עגידהגושמ ענגיזָאדיד סָאד זיא רעוו ?ןגיזַאּב וצ ייז דנַאטש
 ןוא ןגרָאװרעד לגענ ןוא ןייצ עריא טימ טָאה סָאװ ,היח עדליוו

 .קערש  רעגיזָאדרעד ?ץנַאלג ןוא טכַאוּפ סדנַאלטור טרעטעמשעצ
 .ַאֹּפ ןיא טציִז ,ריט-יּב-ריט ריא טימ טניואוו ווָאקשיר רעכעל
 סעקשטָאמַאמ ןיא ןָאלַאס םניא טפָאלש .טעניּבַאק סעקשטָאּפ
 װָאקשיר רעגיזָאדרעד זַא ,סױרַא ךיז טזייו סע ןוא .טעּב-הּפוח
 עיױלּב טימ ,םינּפ שיסור ןפָא ןַא .ןעלקערש ױזַא טשינרָמנ זיא

 טלָאג סָאװרַאפ .ןכרַאש ןקרַאטש ,ןגיטכעמ ַא טימ ,ןגיוא עשיטור

 .רָאה יד ןיא ןעו טלָאװעג םיא טלָאװ יז !ּפָאק ןייז ױזַא רע
 ןפרַאש ןטלָאנעג ןייז טימ ,רעטנַאסערעטניא רע ןיא יױזַא ,ןיינ

 ,סקרַאטש ,סדמערפ טעשילרעטסיוא סעּפע יו סיוא רע טעז ןּברַאש
 סָאװ ,רעכעלקערש רעד .הָאקשיר רעד ןעזסױא ףרוַאד סע יו
 רָאג זיא װָאקׁשיר רעגיזָאדרעד ןיא .עוקסָאמ ןעמונעג טָאה
 ,ריא וצ ךעלטניירפ

 -רעד ךיז טָאה רע סָאװ ,טעטכַארַאּפ םיא יז טָאה טשרעוצ
 טיײטשרַאפ רעּבָא טציא ,ריט ריא ייּב גרַאװנסע ןלעטשוצוצ טגעוו

 עכעלקערש יד ןגעג ץוש ןיא יז טמענ ,ווָאקשיר ,רע ,סע יז
 ,לּת ַא טכַאמעג ריא ןופ טסגנעל ןיוש ןטלָאװ סָאװ ,סעקשידיי
 .עג "יא רַאפ טָאה רע .שטנעמ רעשיסור רעגיזָאדרעד טשינ ןעוו
 ,ריא ןופ טשינרָאג ליװ רע ,ןיינ .שעוו-ןעילימַאפ יִד טעװעטַאר

 יד ,טושּפ ,ריא רַאּפ ךיז ןגרָאז ןייז טיפ טשינרָאנ טניימ רע
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 טמענ המשנ עשיסור ןייא ןוא .םיא ןיא טדער המשנ עשיסור

 סעװ רשפא !טסײװ רעװ ,רשפא ,רערעדנַא רעד רַאפ ןָא ךיז

 ,טגיסעלכַאנרַאפ ױזַא ןּבָאה רימ סָאװ ,ןשטנעמ-סקלָאפ יד ןופ

 ןױש טָאה רעױּפ רעשיסור רעד ,דנַאלסור רַאּפ העושי יד ןעמוק

 רעשיליפ ןופ דנַאלסור לרעטומ סָאד טעװעטַארעגּפָא לָאמַא

 רַאצ םעד ,ווָאנַאמָאר ןטשרע םעד טצעזעגפױרַא ןוא גנוציילפרַאּפ

 סע ןָאק סָאװרַאפ ,ןָארט ןשיסור ןפיוא שטיוװָארָאדָאיפ ליאַאכימ

 טשיג ךָאנ טָאה שטנעמ-סקלָאפ רעשיסור רעד ?טנייה ןכערט טשינ

 -ןָא טשרע טּביײה רע .ןבעל ןשיסור םניא לָאר ןייז טליּפשעגּפָא

 | .העושי יד ןעמוק ןָאק םיא ןופ ןוא

 ,םיא טימ ןענעקַאּב וצ ךיז קשח רעד ריא ןיא טנערּב סע

 רעד ףוא וליפַא .םיא טימ ןדער וצ ,שטנעמ ןשיסור םעד טימ

 יי רפפרעד עקַאט רשפא ןוא ,,,טכַאמ ןייז ןיא ןייז וצ רַאפעג

 לָאמ ערעדנַא סָאד ווָאקשיר רבח טימ ךיז טפערט יז זַא

 ,ֿפָאק ריא ּפָארַא רעמ טשינ יז טגיוּב ,רָאדירָאק ןלעקנוט םניא

 :ןיירַא ןגיוא יד ןיא ךיילג םיא טקוק

 ,ךייוו ַא םיא וצ סיוא:טקערטש יז ןוא ,,,ךייא קנַאד ךיא --

 | ,לטנעה שלדיימ-טלַאק

 ,ווָאקשיר טגערפ -- ?סָאװרַאפ --

 ןױש סעדישז יד רימ ןופ ןטלָאװ ,ריא טשינ ןעוו --

 | ,לֹּת ַא טכַאמעג טסנגעל

 זיב יא רע .ןרעטש םעד ןייאטשטיינק וװָאקשיר רבח

 ,ךיז ףױא רעּבָא רעמכָאנ ,רעטרעװ עניזָאדיד רַאפ ריא ףיוא

 סיא.טרעה ןוא רע טײטש טנעמיטנעס ןשירַאנ ַא ּבילוצ סָאװ

 ,ןיטשרַאּפ וצ ןּבעג ריא ליוװ רע .,"דייר עשיסרוקיּפַא, עכלעזַא

 ןַא רָאג בילוצ זיא ,ריא וצ טָאה רע סָאװ ,סערעטניא .רעד זַא

 םעד ןכַאמ וצ רָאלק לָאמעלַא-רַאפ-לָאמניײא ידּכ ןוא ,ןינע ןרעדנַא

 טימ ריא טקוק ,טנַאה רעד ייּב לַאטורּב ןָא יד רע טמענ -- ,ןיגע

 טשיג ַא ןיא ריא טנָאז ןוא ןיירַא םינּפ ןיא קילּב ןגידהּפצוח ַא

 | | | :שינערעהוצנָא ןגיטיידייווצ

 ,טרָא טָאד ָאד טשינ זיא ,ןעקנַאד רימ טליו ריא זַא --

 ,ןילַא ןיּב ךיא ,טנוװָא ןיא ןיירַא רימ וצ טמוק
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 וװָאקשיר רלח .םינּפ ריא ןיא ןָא ךז םדניצ טולּב סָאד
 .רָאה יד ןוא ּביײֵל ריא ןופ ךיז ןעלטיור סָאד ןעזנָא וליּפַא ןָאק
 טציא םיא טזייו יז סָאװ ,ּפָאק ןשלדיימ ריא ןופ ןעלצרָאװ
 ךָאד רָאנ .ןּפַאלק ץרַאה ריא טרעה רע .םינּפ ריא טָאטשגָא
 ,עטכייל יד טימ טשינ טדניושרַאפ ןוא ףיוא טשינ יז טעשטיווק
 ,ּפָארַא רעגירעדינ סָאװ ּפָאק ריא טגיױּב ןוא טירט עקידנּבעוװש
 ,טגייווש ןוא ,הטיחש רעד וצ טריפ ןעמ סָאװ ,ּבלַאק ַא יו

 -!ךייא ףיױא ןטרַאװ ךיא לָאז ?ןעמוק ריא טעװ ,ונ --
 יז טלַאה ןוא ,םינּפ םוצ רעטנענ ןיוש ריא רע טרעטסילפ
 .,טנַאה רעד ליב ףעטסעפ

 ןּברק ַא יװ ,ָאי ףיוא ּפָאק ןטימ טלקָאש יז
 ןוא לַאטורּב רע טגָאז --?סעיסוקסיד ףיוא טשינ רעּבָא --

 = ,טלביימש
 טָאהעג טלָאװ יז יו ױזַא ,ןרעטיצ וצ ןָא םיצולּפ טּבייה יז

 .סייו עלעדייא עגידנריר ַא ךיז טזײװַאּב םינּפ ריא ףיוא ,רעּביפ
 ,ןּפיל עטכַאמעגוצ ןצנַאגניא עריא טשרעוצ ףיוא-טנפע יז .טייק
 ךיז טמירקרַאפ ןייצ ןטסַאק רעגידנעשטשילּב-סייוו רעלופ רעד ןוא
 טנָאקעג טשינ טלָאװ רע יו ױזַא ,עסַאמירג רעגידנענייוו ַא ןיא
 .ּפַאלק ַא טימ ,יז טגָאז ךעלדנע .ןעגנערּבסױרַא טרָאװ ַא ךיז ןופ
 ףַארטש ַא יוװ ייּברעד גידנפרַאװ ,ןייצ עריא ןשיווצ ,ץרַאה גיד
 ןיא ןיײרַא ןיוש ךיז ןרעּב סָאװ ,ןגױא עטלַאק עריא ןופ
 ; םינּפ סווָאקשיר

 .רַאפ ןוא - ןעמוק ךיא לעװ - ךימ טליװ ריא זַא -
 | ,,,ריט רעד רעטניה דניוושעג טדניווש

 ירא טשינ טמוק יז -- טכַאנ ַא ךָאג ,טכַאנ ןייא טרַאװ רע }
 ,,,ןייגוצ

 ציוװ יז ,ייז ןופ ענייא יװ ןרעוו ליוו יז ,ןלעפעג םיא לו יִז
 רענעסָאלשרַאפ רעד רעטניה ךיז טלגנַאר יז ןוא קלָאפ ןיא ןייגפיוא
 ףיא רבוג יז יא ךעלדנע .םַאטשּפָא ריא טימ ףמַאק ןיא ריט
 ,טלַאװעג ןייז רעטנוא ןרעהעג ליו יז .טייקנגיוצרעד-ליואוו
 ,םיא ןוֿפ ןרעוו וצ טלדנַאהַאּב יור ןסיוו וצ ןליפַא
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 .סױרַא ןירעניד רענעּבלבעג-ײרטעג ריא ןופ ךיז טזָאל יז
 ןיא ןטלַאהַאּב טָאה יז סָאװ ,םויטסָאק ןשרעױּפ םעד ןכוז
 יד ,ןעמויטסָאק-רעלעּב עגילָאמַא טימ סנטסַאק ןעריא ןופ םענייא
 ךיז טלדנַאװרַאפ יז ,טוג ריא טדיילק טכַארט-סקלָאפ עשרעיוּפ
 עגנַאל ייװצ ןיא רָאה יד ךיז טמעקרַאפ ,לדיימ-סקלָאּפ ַא ןיא
 עקלַאואוװ:עזַאג רעד טימ "קינשָאקָאק, םענעדלָאג םעד ,ּפעצ
 ןטיינעגסיוא ךעלרעטילפ עגידנעשטשילּב טימ םעד ,ּפָאק ןפיוא
 -ַאֹב עגידוועדלַאפ-טיירּב עגנַאל סָאד ןוא ּביײל ןפיוא קינַאטס
 ןרעװ:טלדנַאהַאּב ,ייז ןופ ענייא יװ ,ןייז ליוו יז ,דיילק עטלמילּב
 ןיא םיא וצ טכירק יז ןעו ,רעױּפ ןופ עסקיש-ףרָאד ַא יװ
 | | ,ןײרַא-לַאטש

 .שיט ןטצינשעג-ךייר םייּב קָאר ןָא ,ווָאקשיר רבח טציז סע
 ןוא ײט רעטציװשעצ ַא טקנירט ,םיא רַאּפ רעװלָאװער רעד
 ןעמ טּפַאלק .םיא רַאפ ןגיל סָאװ ,ןריּפַאּפ ןיא ךיז טכַארטרַאפ
 עשלדיימ ,עגידנרעטיצ ַא טגערפ סע ןוא ריט רעד ןיא ןָא
 : עמיטש

 ?ןײגנײרַא ןָאק ןעמ --
 ,לוטיּב ןגידנכַאל ַא טימ ,טרעדנואוורַאפ טקוק ווָאקשיר

 עשרעיוּפ יד ןיא םינּפ-לדיײמ ןשיצירּפ ןטכײלּבַאּב-סיײװ םעד ףיוא
 :לכיימש ןגיטומטוג ַא טימ טגָאז ,רעדיילק

 ,רעדיילק עשיצירּפ יד ןיא םוק .גונעג ךיא ּבָאה עכלעזַא --
 י!רעלעּב עשירַאצ יד ףיוא ןעגנַאגעג טסיּב וד עכלעוו ןיא

 סע ןוא שטיװק-ןייװ רעשרעּבײװ ַא סױרַא ךיז טסייר
 ,ריט רעד רעטניה טדניוװשרַאפ

 .ןריּפַאּפ ענייז ןיא רעטייוו ךיז טפיטרַאפ ווָאקשיר רבח

 ןיא טּביײלרַאפ ךיז ןּבָאה ןרַאיַאּב תורוד ןלָאצ עגנַאל יד
 רעייז רַאפ ךיז ייז ןעלגנַאר םיקוּביד יד יװ ,לדיימ ךַאוװש ַא
 ןלעדייא ןגיזָאד םנופ ןלעצ:טולּב יד ןיא ץלָאטש ןוא דובּכ
 .ןײרַא ךיז ליוו רעּבָא ןּפָארט רעשירַאיַאּב רעטצעל רעד .רעּפרעק
 .עגסיױא ,עטלכיוהעגסיוא יד טקנעּב סע .םיײסקלָאפ םניא ןסיג
 רעקרַאטש ,רעיור ַא ןופ טרירַאּב ןרעוו וצ טוה עשלדיימ עטלדייא
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 ןגידמערוטש ,ןגיטכעמ ַא ןופ טלַאװעג ןיא ןעמוק וצ .טנַאה
 ןשירענעמ ַא ןופ טגיטכיצעג ,ןרעװ וצ גיּביײל וליפַא ,רעטקַארַאכ
 ןיא ןצנַאגניא ןייגוצפױא ןוא ךיױה ַא יװ ןייגוצסיוא ,לעפַאּב
 ךיז טלגנַאר ,ךיז יז טנינייּפ ,ןליוו ןגידנטלַאהּפָא-טשינ ןגיטכעמ ַא
 -- ייוצ ,טכַאנ ןייא .תורוד ןוא תורוד ןופ סנטָאש-תובא טימ
 טיג ןוא רונש:טיוט םנופ ןצנַאגניא ּפָא ךיז טסייר יז זיּב ,ךָאװ ַא
 ,טכַאמ רערעקרַאטש ַא רעּביא ךיז

 ,ןוצר ןייז טוט יז ןוא טייג יז ןוא |
 .פיוא סעלטַא-ןיטשרוּב ַא ףיוא ,דיילק.-ןציפש ןשיפערג םניא

 .ןעמופרעּפ עטצעל יד ןיא ,ןטלָאקעד-ןקור ןוא .טסירּב עפיט ,טיינעג
 רעּביא ןפרָאװרַאפ ,לַאש-ןציּפש ןצרַאװש םענעדייז ןטימ ,סנּפָארט
 טלעטש ןוא יז טמוק ,טנַאה רעד ןיא רעכעפ ַא ,טנעה עטעקַאנ יד
 ,לעפַאּב םוצ יו םיא רַאפ ךיז

 קעװַא יז טצעז ןוא ,טנַאה רעד ייּב ןָא יז רע טמענ

 | | . יךי ןּבעג
 ריא טמענ ןוא -- ,רע טגָאז - ,ריד ייּב ןציּפש ענייש --

 ,סָאװ !השורי ַא יאדווַא -- ,ןײרַא-טנַאה ןיא לַאש-ןציּפש םענעדייז
 . ? ןייב

 | ,יז טרעפטנע -- ,ןציּפש-ןעילימַאפ --/
 יד ךרוד טלקעהעג סָאד ןּבָאה ענעגייא-בייל ,סיוועג ,וב --

 ןעװעג ןענעז טנעה .םורַא ָאד סענַאװיד יד יװ ,טכענ-רעטניוו
 | ' ,רע טכַאל - ,טלעג ןייק טסָאקעג טשינ טָאה'ס ,גונעג

 ;ןדער שרעדנַא סעּפע ןגעװ םיא טימ טלָאװעג טלָאװ יז
 .עמעט רעד ייּב אקווד ךיז טלַאה רע רָאג

 !ףרָאד ןיא םירעוּפ ךס ַא ךייא ייּב ןעוועג --
 ' יז טנערפ -- ! ןכלעוו ןיא --
 ?טניואוועג טָא. ,יא ןכלעוו ןיא ,ןסיורג םניא .,ונ --
 ,ןיא רימ ןּבָאה טניואוועג ןוא ,עלַא ןעוועג ןענעז סיורג --

 -- דנַאלסױא ןיא רעמוז ,עװקסָאמ ןיא -- רעטניוװ ,טשינ סנייא ןייק
 | / ,לרעטכעלעג גידנפוקניירַא ןַא טימ יז טלכיימש

 ?ןסייהעג סע טָאה יװ ?טרָא-ןעילימַאפ רעייא .,ונ --
 יאס ואוו ,טונןעילימַאפ עשיפערג סָאד טניימ ריא --
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 עינרעפוג רעקסרוק ןיא ,ַאקשטעימַאז - ?ןענַאטשעג סָאלש רעזנוא
 ךיא סייוו - .ךיז רע טרעדנואוו -- !עינרעּבוג רעקסרוק --

 סדנַאל - סָאד טסייה - רימ ןענעז .טרָאד ןופ ןיילַא םַאטש'כ
 ןָאק יז עכלעוו ןופ ,ןייצ עטנוזעג ענייז טימ רע טכַאל -- ,טייל
 | /  ןגױא עריא ןעמענּפָא -- ףושיּכ ַא ןופ יװ -- טשינ ןיוש

 ,ךעלדרעּב עלעג טימ םירערּפ ךייא ייב רשפא ןעוועג --
 עכלעזַא טימ ?ןגיוא ערטיכ טימ ,עגיציפש ,ךעלדרעצ-עזָאק עכלעזַא
 ןעקנַאד א, ןגָאז ןוא גידנעטש ןעלכיימש סָאװ ,רעמינּפ ענעפָא
 ,סַאּפש ןטוג ןיא רע טגָאז -- 7 רַאפרעד טָאג

 ןטכיל ןיא ךיוא יז טרעפטגע -- ,ךיוא עכלעזַא ןעוועג --
 | ,ןעלביימש

 ?ןכלעוַא ןטַאט ַא טָאהעג ּבָאה ךיא זַא ,טסייוװ וד --
 ךיוא דניק סלַא ךיז טכַאד .םענעגייא-ּפייל ַא ןופ ןוז ַא ןעוועג
 ןופ ןלייצרעד רימ סע טגעלפ רע ,"ענזישטשנַאּפ , ןיא ןעוועג
 ןופ רשפא ,טסײװ רעװ ,טמַאטשעג ןילַא עינרעּבוג רעקסרוק
 - ,עגידחחעשמ רָאג ךָאד רימ ןענעז ,ױזַא בוא .ףרָאד רעייא
 עקיד ענייז ןשיװצ לטנעה ןיד ,ןיילק ריא טמענ ןוא ,רֹע טגָאז
 טָאה יז ןכלעװ ןופ ,קורד-טנַאה ןייז ןליפ ריא טזָאל ןוא רעגניפ
 .פױא םעד ןיא ןָא ריא סע טעז ןעמ סָאװ ,האנה טכעלנייּפ ַא
 ,םינּפ ןטּבעלעג

 יד ןענעז זנוא ייּב .ענעגייא ןופ עקַאט ,טסייו רע --
 יז ןבָאה רימ .תורוד ןופ דרע רעד ףױא ןסעועג םירעוּפ
 יז טלכיימש -- ,החטשמ ןייא ןופ ןעוועג ןטלָאװ ייז יװ טלדנַאהַאּב
 'ו ,ןײרַא םינּפ ןיא םיא

 ןייא ןופ רעדיוװ ןענעז רימ זַא -- ,רע טגָאז -- ,ױזַא בוא --|
 / יךיז ןסַאּפ רימ יצ ,ןעז רימָאל ,םוק -- טנגעג

 ןוא ,טנעה עקרַאטש ענייז ףיוא ּפַאכ ַא ןּבעגעג יז טָאה רע
 .הּפוח ןכעלרעטומ ןסיורג םוצ ,לצעק םירַאװ ַא יװ ,ןגָארטעגּפָא
 ,לשטיווק שיצירּפ ַא טרעהעגסױרַא ריא ןופ רָאנ ךיז טָאה'ס ,טעּב
 לטניה ַא ,טסורּב ןייז ייּב ,טגעה ענייז רעטנוא טלָאװ סע יװ
 | / ,ןרָאװעג טקיטשרעד

 .ןסיירעצ סע טסעװ וד ,דיילק סָאד ןוטסיוא זָאל --
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 ןיא ןטלאהסױא טעװ סע ,קרַאטש זיא דיילק סָאד - 9
 ..ןרָאװעג טעּברַאעג ?ענזישטשנַאפ

 :טכַארטעג רע טָאה ךיז ייּב ןוא
 יי !טשינ טבעל רעטָאּפ רעטלַא רעד סָאװ ,דָעש ַא --

 ןפַאכרעד המשנ יד טוָאלעג ךיוא םיא טלָאװ
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 ..ןגָאנ וצ ןָאיטּבייה םערָאװ רעד

 ,טערָאװ רעד ןגָאנ וצ ןּבױהעגנָא טָאה ןיקרימ ירַאכַאז ןיא
 | | ,קפס רעד

 רעטיײוו טימעג ךיז רע טָאה ,טנָאקעג טָאה רע טייװ יװ
 סָאװ ,םזַאיווטנע םנופ לשמ ַא ןעמונעג ךיז טָאה רע ,ןּביױלג וצ
 ,עטנַאקַאב ערעדנַא ליב ןוא ןעקשָאז ייּב ,ןעמעלַא ייּב טרעקַאלּפ
 ןייז ןופ דלוש יד זיא סָאד זַא ,ןפרָאװעגרָאפ ךיז טָאה רע
 טקיטשרַאפ טָאה רע ,רעטקַארַאכ ןכַאװש ןייז ןופ ,טײקגידלקַאװ
 .ָאק ןיא טעּברַאעג :תומילשּב טעּברַא ןייז ןוטעג ןוא תוקפס יד
 םעד ןיא ןעמונרַאפ ןעוועג ,ןעגנוציז ףיוא ןעגנַאגעג ,ןטעטימ
 גנודליּב.סקלָאּפ ןגעוו עיסימָאק ַא ןיא ,"טעטימָאק-סטפַאשטרייו;
 ףךױוד זיא ןעמ ואו ,רעטרע ערעדנַא ענעדישרַאפ ףיוא ןוא
 ,ןרָאװעג ןפרָאװעגנײרַא לַאפוצ ַא

 ךופ ןעייו ןענעז סָאד .ךעלדיימרַאפמוא ןענעז ןדייל

 ,ןּבעל ןיא ןײרַא ךיז טדיינש עיצולָאװער יד .טרוּבעג רעייג ַא
 ףרַאדַאּב ןעמ .געװ ןיא ריא ןעייטש סָאװ ,עלַא יד טגיליטרַאפ
 ןסיורג ,םעײנ םוצ ןסַאּפוצוצ ךיז ןטסלענש םוצ יװ ןעז רָאנ
 טערָאװ רעד ןוא ..,רעטרעוו ןעוועג ךָאנ ןענעז סָאד רעּבָא ,"קילג
 | | ,רעטייוו טגָאנעג טָאה

 םייּב ,דַארגָארטעּפ ןיא ןגָארקעג רע טָאה דנואוו עטשרע יד
 .פג טשינ ןיילַא טָאה רע ."גנולמַאזרַאפ-טגנודנירג, יד ןּביירטעצ
 .קרטעפ ןיא טניואוועגייּב טָאה רע סָאװ ,ענעצס יד זַא ,טסואוו
  ףיא רע .קורדנייא ַאזַא םיא ףױא טזָאלעגרעּביא טָאה ,דַארג
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 ,ריא ףיוא דגַאי רעד ךָאנ ,היח ַא יװ ,ןטרָאד ןופ ןעמוקעגסױרַא
 ,געוסיא ןַא ןרוד ןּבעל סָאד טעװעטַארעג עקַאט ךיז טָאה יז
 סָאװ ןעגנַאגעג זיא ,בײל םניא טקעטש סָאװ ,ליק יד רעּבָא
 רימ ףיוא ןעמענ וצ ךיא ּבָאה טכער ַא רַאפ סָאװ, ,רעפיט לָאמַא
 סהלּכ ןייז ןעקנַאדעג יד - שױרטרַאֿפ רע טָאה -- ?? תוירחא יד
 ,ןעקׂשָאז ,רעטסעווש

 ךָאנרעד רע טָאה -- ,ןעז וצ ערקירּפ סע זיא ןעמעלַא ךָאנ -
 תוחוּכ ,ןריפוצסיוא סָאד תוחוּכ ןּבָאה זומ ןעמ -- ,ןעקשָאז טלייצרעד
 ןענַאװ ןופ טשינ סייוו ךיא -- .טגיילעגוצ רע טָאה -- ,ןּביױלג ןוא
 .ָאװער יד סָאװ ,עיצַאוטיס רעגיטציא רעד ןופ ?סע ןּפעש ייז
 ?ןפַאשעג טָאה עיצול

 .ּפִא םיא יז טָאה - ?תֹוחוּכ יד ןּפעש יז ןענַאװ ןופ --
 רעד ןופ ןוא טייהגעגנַאגרַאפ רערעטסניפ רעד ןופ -- .טרעפטנעעג
 ז טפנוקוצ רעניטכיל

 ,טכַארטרַאפ ךיז טָאה ןיקרימ
 רַאֿפ ,טפנוקוצ עגיטכיל יד ,ןעמוק רעּבָא יז טעוװ יצ --

 טגערפעג רע טָאה -?ןדײל עלַא יד ךיו טנױל סע רעכלעוו|
 ,ןעקשָאז

 ,טנעגילעטניא רעשיסור רעדעי יװ ,טָאה ןיקרימ םירָאװ
 -- ןשינעמעלק ענייז עלַא ןופ גנוזיילסיוא סנשטנעמ םעד ןדנוּברַאפ
 ,טּבױלג ךיי רעמורפ ַא יװ ױזַא ,עיצולָאװער רעשיסור רעד טימ
 ,ןקירּב ענעריּפַאּפ ףיוא ןייג ןעמ טעװ ,ןעמוק טעװ חישמ ןעוו זַא
 ףיוא זַא ,טּבױלגעג טנעגילעטניא רעשיסור רעדעי סָאה ױזַא
 טויילעגסױא ןרעו טלעװ יד טעוװ עיצולָאװער רעד ךָאנ ןגרָאמ
 יד ףױא ןלעװ ךעלטיירּב !ױזַא יו ,אישק ַא ,ןגָאלּפ עלַא ןופ
 ! ןסקַאװ רעמייּב

 .עג דלַאּב ןיקרימ ךיז טָאה "רעּבָאטקָא; ךָאנ סגגרָאמוצ
 גנַאל ױזַא ןענעז סָאװ ,לגילפ ענייז ןטײרּפשוצרעדנַאנופ ןעמוג
 ,טניימעג ןוא טַאהעג רע טָאה רענעלּפ עסיורג ,ןדנוּבעג ןעװעג
 ןעמעלּבָארּפ יד לּכםדוק ,ןריילַאער יײז רע ןָאק טָא ,טָא זַא
 טָאה רע עכלעוו טימ ,ןעגנַאגעגנָא ןטסטנעָאנ םוצ םיא ןענעז סָאװ
 .קריװרַאט ייז טנָאקעג טשינ ןוא עשרַאװ ןיא ןגָארטעגמורַא ךיז
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 םעד ןופ קלָאפ עשידיי עצנַאג סָאד ןעלדנַאװאוצרעּביא :ןכעל
 יד ןפרָאװעגנײרַא םיא ןּבָאה סע ןכלעװ ןיא ,לדנַאה-טפל
 ןיא ,טייקגיטליגכײלג ענעגייא יד ןוא טלעװ רעד ןופ תועשר
 עלַא - טערקעד ןייא ךרוד ;טנעמעלע ןשירעפעש ,ןוויטקודָארּפ ַא
 ןקירּבַאפ ןיא ןקיש ןדיי עלַא ןוא ןכַאמרַאפ ךעלטפעשעג עשידיי
 ,רעדעפ רעד טימ ךַאמ ןייא טימ :טרָאװ ןייא טימ ,דרע ףיוא ןוא
 ןָאק רעוו .קלָאפ עשידיי עצנַאג סָאד ןרעדנעראפ ,טכַאנרעּביא
 ?ןרעטש זנוא

 .ײרַא ,טכַאמרַאפ עקַאט ןעמ טָאה ךעלּבלעװעג עשידיי יד
 טשינ רעּבָא ןעמ טָאה ךרע ףיוא ןקיש ןוא ןקירּבַאפ ןיא ןלעטש
 ןּבעל עלַאער סָאד לייוו ,ןעלגעממוא ןעוװעג זיא סע .טנָאקעג

 ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא טשינ עיצולָאװער רעד ךָאנ גָאט ַא טָאה
 ,ןטגילײװגנַאלרַאפ ,ןגידתוירזכַא ןייז טימ ןעגנַאגעג זיא סצ ןוא
 עמוטש ַא יװ ,ןענַאטשעג זיא סע .טירש ןגידנכירק ,ןכעלגעט-גָאט
 ,ןטערטּפָא טלָאװעג טשינ ןוא זָאנ רעד רַאפ טנַאװ

 ןסַאמ עשידיי יד ןטכישרעּביא ןגעו רענעלּפ עסיורג יד |
 ןקוררעּביא טזומעג ,רענעלּפ עסיורג ערעדנַא עלַא יװ ,ןעמ טָאה
 טָאה לייוורעד ,ןטייצ עגיאור ףיוא ,טפנוקוצ רערָאלקמוא רעד ףיוא
 סָאװ ,ןטסטכייל םוצ ןעוועג זיא סָאװ ,עגיצנייא סָאד ןוטעג ןעמ
 .סיוא טנָאקעג טָאה ןעמ סָאװ ןוא ימ ןייק טסָאקעג טשינ טָאה

 "זַאקוא, ןַא ךרוד טָאה ןעמ :ץעזעג ןופ דרעוװש ןטימ ןריפ
 רעכעלגעט-נָאט ,רעכעלרע רעייז ןופ ןשטנעמ ןענָאילימ טּבױרַאּב
 זיא סטוג ןוא טעּברַא ןלייטעצ ןופ ןישַאמ עטלַא יד ,גנוגיטפעשַאּב
 סָאד .ןרָאװעג ןפַאשעג טשינ ןענעז עיינ ןייק ; ןכָארּבעגנעמַאזוצ
 .עג ךיז טָארטש ַא יו ,עקינייז סָאד טרעדָאפעג רעּבָא טָאה ןבעל
 ךרוד זיא טכַאנרעּביא .ןצעזעג יד ןופ סערַאּפש יד ךרוד ןכָארּב
 .ןטעּברַא ,עלַאיָאל ןופ קלָאפ ַא .טלדנַאװרַאפ ןרָאװעג ץעזעג םעד
 םעד ךרוד גנוקירדרעטנוא רעד ּבילוצ ןּבָאה סָאװ ,רעגריּב עגיד
 רעד ףיוא ערעייז גנונעפָאה עצנַאג יד טגיילעג םישזער ןשירַאצ
 יד ,רעכעדּברַאפ ןוא ןרענָאיצולָאװער-רטנָאק ןיא -- ,עיצולָאװער
 .עג זיא סע יװ יװַא ןוא .ייז טימ ןרָאװעג לופ ןענעז סעמרוט
 .,דנַאלסור ץנַאג טימ ןעשעג זיא ױזַא ,קלָאפ ןגייא ןייז טימ ןעש
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 ןעזעג רע טָאה ,טקוקעגמוא ךיז טָאה ןיקרימ ואוו

 רעד סָאװו ,ןרעױט ןוא ןדייל ,גנוטכינרַאפ ןוא גנורעטשעצ

 םילוצ ןענעז סָאװ ,ןעמעלּבָארּפ יד ,ןפאשעג טָאה "רעּבָאטקָא;
 ףךיז טָאװה ןעמ ןוא ,גָאטוצ-נָאש ןופ ןסקָאװעגנָא עגַאל רעד

 לָאמ טגוױט ןענעז ,הצע ןייק ןּבעג :טנָאקעג טשינ יז טימ
 עכעלנעטינָאט ךרוד רעטרעטנַאלּפרַאפ 4ןרָאװעג רערעוש
 ָאד טשינ סָאװ ,ןרָאװעג ןּבעגעגסױרא ןענעז סָאװ .,"ןזאקוא
 ענטגייא יד וליפַא טשינ ןוא העש רעד ןופ טיונ יד טשינ ,ןבעל

 / .עמגָאד רעטיוט ַא ּבילוצ רָאנ ,טננַאלרַאפ ןּבָאה ןסערעטניא

 רָאנ טשינ טרעװ עמגָאד יד יװ ,ןעזעג טָאה ןיקרימ

 ,ןסערעטניא עכעלשטנעמ עטסגיסולב יד ןופ רעכעה טלעטשעג

 ,רערעווש ַא ןיא יו ,זיא טייהשטגעמ עשיסור עצנַאג יד יו רָאנ

 טפַאלקשראפ ,עמַאמ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ,טייצ רערעטסניּפ

 ,"רעּבָאטקָא, ןפורעג טָאה ןעמ סָאװ ,הרז-הדוכע ןַא וצ
 יד ןעװעג ןענעז ,ןוטעגיייו טסיימוא םיא טָאה'ס סָאװ

 רעּביא ,טירטףוא-טירש ףיוא ,ןעגנַאגעּב זיא ןעמ סָאװ ,תולווע

 ןיא ןענַאטשַאּב ןיא אטח רעגיצנייא סנעמעוװ ,ןשטנעמ עגידעּבעל

 סלַא ןיוש ,סָאלק ןרעדנַא ןַא וצ טגנַאלַאּב ןּבָאה ייז סָאװ ,םעד

 סָאװ ,סַאה-ןסַאר ןופ טײקגידתוירוכַא יד טליפרעד רע טָאה ,דיי

 סָאװ ןוא ,טיוה רענעגייא רעד ףיױא ןליפ וצ ןעמוקַאּב טָאה רע
 ."סַאלק ןדמערפ , ןפיוא גנומרַאּברעד ןָא ןגָארטעגרעּבירַא טציא טרעוו

 טָאה -- !ןלעטשפַא ךיז וטסעװ סָאװ ייּב 1 דנע יד זיא ואוו -

 .ןעקשָאז טגערפצג לָאמַא רע

 .רעד וצ יּבַא !טשיגרָאג רַאפ -- עיצולָאװער רעד רַאפ --
 ,ליצ םעד ןכיירג

 ?עטנעָאנ ןופ רעּבייל רעּביא וליּפַא --
 !עטנעָאנ ןופ רעּבייל רעּביא וליּפַא --
 ;טכַארטרַאּפ ךיז טָאה ןיקרימ

 טױט עיצולָאװער יד .ךעלקערש ךָאד זיא סָאד רעּבָא -
 !היח ַא ןיא ךיד טלדנַאװרַאפ ןוא עכעלשטנעמ סָאד ּפֶא ךָאד

 -ןפַאר, סָאד ריד ןיא רָאנ טקעוורעד עיצולָאװער יד  ,ןיינ --|
 | ,טכַאלעג טלַאק יז טָאה -- ,"ליפעג
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 :טכַארטעג טָאה ןיקרימ
 סָאװ ,טולּב גידתופתושּב זיא עסַאר !עסַאר זיא סָאװ --

 סָאד טניר סע יװ ױזַא ,םַאטש ןייא ןופ ןרעדָא יד ןיא טניר
 .עצ ןוא םַאטש-םיוּב םעד ךרוד לצרָאװ ןגיצנייא-ןייא ןופ תויח
 .טַאלּב ןטצעל םוצ זיּב ןגייווצ עטסטײרּפשרַאפ יד ךרוד ךיז טלייט
 .ןוז ןייא ,ערעפסףןקלָאװ ןייא ,טײקטכייפ ןייא ,דרע זיא עסַאר
 סױא-טגָאנ םיוּב ןופ לצרָאװ רעד ,ךייר-למיח ןייא ,גנולַארטשַאּב
 ןילַא ךיז רַאפ דרע סַאּפ םעד ןופ טייקטכייפ.סנבעל עצנַאג יד
 .נַאלפ ערעדנַא ןופ ןעלצרָאװ ערעדנַא םעד ךרוד טּבײרטרַאפ ןוא
 ,זנוא רַאפ רעסעּב :חטש ןייז ןיא ןיירַא ךיז ןסייר סָאװ ,ןעגנוצ
 : ,םיוּב ןּפיוא ןּבעל גידתופּתושּב רעזנוא רַאּפ

 ןופ רעדילגטימ ןשיװצ טלייטעצ עסַאר ךיז טָאה טשרעוצ
 זיא טציא .ךייר ייס ,םירָא ייס ,קלָאפ ןייא ןופ ,םַאטש ןייא
 ןייא ןיא רָאנ טניר טולּב-עסַאר :גנולייטעצ ערעדנא ןַא ןעמוקעג
 עשידרע סָאד ןוא ןּביױלג ,קלָאפ :גנידצלַא זיא סַאלק רעד .סַאלק
 0 ,םוטכייר

 ךיז ןיא ןקעדטנַא וצ טימעג טשינ ךיז טָאה ןיקרימ לפיוו
 סע רע טָאה ,סַאלק ןייז רַאפ טקניטסניאןסַאר םעײנ םעד טָא
 זַא ,טגיצרעּביא ךיז רע טָאה דנַאש ןײז וצ .טנָאקעג טשינ
 טגנַאלַאּב טשרעוצ ןּבָאה ןליפעג ןוא עּביל ןייז יו יױזַא טקנופ
 עטגיניײּפעג יד וצ ,טהלװעַאּב ןעוועג ןטסיימוצ ןענעז סָאװ ,יד וצ
 ינקערשרעד ןייז וצ ,רע טָאה - ,עמיוָא יד וצ ,עטנָאלּפעג ןוא
 ,טציא ךיז ןגױנ ןליפעג ענייז זַא ,טקעדטנַא גנוניוטשרעד רעגיד
 . יד ֹוצ - ,עמירָא עיינ יד ןופ טיײז רעד וצ ,רעטעמָארַאּב ַא יו

 רעד ןופ ףוצרּפ םעד ןרעדנע ןעמ ףרַאדַאּב סיוועג ,סיוועג ,עכייר
 ףיא ןסקָאװעגנָא זיא סָאװ ,רעקױה םעד ןכיילגסיוא ,טלעוו
 .ביילגמוא עלַאיצָאס יד ןופ גנולּפירקרַאפ רעד ךרוד ןקור רעזנוא
 טָאה -- !גידלוש ןשטנעמ יד רעבָא ןענעז סָאװ ,תורוד ןופ ןטייה
 לעשיד םוצ טנַאּפשעגנָא ,דרעפ יו ןעייטש ייז -- ,טגערפעג ךיז רע
 רעייז ןיא טעוװעריקעג סעצייל יד טימ ןרעו ייז ,טייצ רעד ןופ
 עפרַאש טימ ןסימשעג ןרעװ ייז ,ןדנעטשמוא ךרוד גנוטכיר
 ןוא רענייטש-סנבעל ,ןטייהניואועג ,גנובעגמוא ךרוד ןשטייּב
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 :סױא שטנעמ םעד ןעמ ףרַאדַאּב סיוועג ,סיוועג .ןכַאז ערעדנַא
 ןעמ זומ סיוועג ,סיװעג ,ןגָאװ םענעגושמ ןגיזָאד םנופ ןענַאּפש
 ,ןוטעג טציא טרעװ סָאװ ,סָאד רעּבָא ,גנוטכיר יד ןרעדנע
 ןויולּב ןופ רָאנ ,קעװצ ןוא ליצ ַא ןָא דרעפ יד ןסיימש טסייה
 ,ןכָארּבעגסױא זיא סַאה-ןסַאר ַא ,ליפעג-המקג

 .טכער טנָאקעג טשינ ךיז ןפוא.םושּב ,לשמל ,טָאה ןיקרימ
 ןופ םיּתבילעּב יד וצ סַאלק ןייז ןופ ךיז ןטלַאהרַאפ סָאד ןכַאמ
 קרַאטש ַא טציא טמירַאװעג ךיז ץוַאה ןייז ןיא טָאה סע ,זיוה
 .כרוד טפרַאדַאּב טָאה רע ןעוו ,לָאמ סעדעי ,ייז וצ ליפעג-תונמחר
 ןפערטוצנָא ךיז טַאהעג:ארומ רע טָאה ,רָאדירָאק םעד ךרוד ןייג
 - .ּבוטש ןיא ךיז וצ ןענעבנגניירַא ךיז רע טגעלפ בנג ַא יװ ,ייז טימ
 ןעוו ,לָאמ סעדעי ,ךַאז ַא וצ ןרירוצוצ ךיז טַאװעג.ארומ טָאה רע
 .טסיירד רעכעלדנעטשרַאפטסּבלעז ַארַאפ סָאװ טימ ןעזעג טָאה רע
 ײז טצונַאּב ,זױה ןדמערפ םנופ ןכַאז יד טמענ עקשָאז טייק
 .רַאפ טשינ סע רע טָאה ,עריא ןעוװעג דימּת ןטלָאװ ייז יו ,ױזַא
 ןעגנוּביר ןעמוקעגרָאפ םעד ּבילוצ ןענעז לָאמנייא טשינ .,ןענַאטש
 :סענעצס עמענעגנָאמוא ןליפַא ןוא

 !הלוג טסָארּפ ךָאד ןזיא סָאד רעּבָא --|
 יעג ץלַא סָאד זיא טציא .טציא זיּב ןעוועג סע זיא הלוג --

 ,טנעה עגיטכיר יד ןיא ןעמוק
 ךָאנ רע טָאה םיִּתּבײלעּב עטלַא יד וצ גנֹואיצַאּב סעקשָאז

 וװָאקשיר רבח סָאװ ,סָאד רעּבָא ,ןגָארטרעּכיא טנַאקעג זיא סע יו

 טָאה ,זוה ןופ רעניואוונייא עלַא ,סנגירּביא יו ,ןיקרימ טוט

 .עג רע טָאה ,(ןיפערג יד ןעלדנַאהַאּב סווָאקשיר ןופ טסואוועג
 םעד ןפורעגסױרַא םיא ןיא טָאה סָאװ ,ךערצרַאפ א רַאפ ןטלַאה
 יי ,טסעטָארּפ ןטסגימַאלּפ

 רעד טימ ןדנעװּפָא תונעט ענייז עלַא טגעלפ עקשָאז
 ;גנוקרעמַאּב רעשיטָאּפש

 ,טדער ריד ןיא עסַאר יד -
 םיא ןיא טּבײה "עסַאר, יד זַא ,טליפרעד טָאה רע .ָאי/|

 ףעד ,טגנַאלַאּב רע רעכלעוו וצ ,עסַאר יד :ןקריװ וצ ןָא
 נָא ליםעג-עסַאר סָאד טָאה גיטכעמ ןוא ךיוה ןוא ,דצ רעטייווצ
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 ןיז וצ ,ענעגיא ענייז וצ ענונּב ןקריװ םיא ןיא ןּביוהעג

 ,.,רעטָאפ
 לַאקידַאר ךיז ןּבָאה רעטָאפ ןייז וצ ענייז ןעגנואיצַאּב יד

 יעג ךיז טָאה רעטָאפ ןייז ןכלעוו ןיא ,בצמ םעד ןיא ,טרעדנעעג

 ,םיא ןגעג טנָאמרַאפ טָאה רע סָאװ ,טייקרעטיּב עדעי זיא ,ןענופ

 ףיוא .האנק ןוא גנוטכַא רָאנ ןענעז ןּבילגעגרעּביא ,ןדנואוװשרַאּפ

 רעטָאפ רעד זיא םעד ךרוד .ךיז ןטלַאהרַאּפ ןגידריוו סרעטָאּפ ןייז

 רערַאבכיײרגרעד-.טשינ ַא ףיוא םיא ייּב ןרָאװעג טלעטשעגקעווַא

 ,ךיז ןטלַאהרַאפ סרעטָאפ ןפיוא ץלָאטש ןעװעג זיא רע .הגיודמ

 ,ןדער וצ ןּבױהעגנָא ןּבָאװ ךָאנ רעּבָא רעמ .טייקגידריוו ןייז ףיוא

 .רַאפ דניק א סָאװ ,ןליפעג עוויטימירפ יד ,ןפָא ץנַאג ןיוש טציא

 גנּוטכַא ןוא עּביל ןופ ןלַאװק ענעטלַאהַאּב ,ןטָאט ןייז וצ טנָאמ

 ןפָא ץנַאג טציא ןיוש טָאה רע .םיא ןיא טנפעענפיוא ךיז ןּבָאה

 ןעמַאונײא ןייז ןיא ןטנוָא עיירפ יד ןיא רעטָאּפ םעד טכוַאב

 '- | ,?לַאנָאיצַאנ, לעטָאה ןיא רעמיצ

 ןענַאװ ןופ ,שָארפ ַא יו טּבעלעג טָאה ןיקרימ רעטלַא רעד

 טנעָאג ןענַאטשעג ןיוש זיא סָאװ ,שטנעמ ןגיזָאדמעד וצ ךיז טָאה

 .רקפה עשרוהּב ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,עגיזָאדיד ןעמונעג ,רבק ןייז וצ

 רַאפ ןּבױהעגנָא טשרע ךיז טלָאװ ןּבעל סָאד יװ ױזַא ,טייקניד

 טפנוקוצ רעד ןופ ןדלַאּפ עטליהרַאפ יד ןיא ךָאנ טָאה סע ןוא ,םיא

 טזײרּפשעגכרוד יו טָאה רע ?ןעגנושַאררעּביא םיא רַאפ ןטלַאהַאּב
 ,טייצ רעד ןופ הנּכס ןוא טייקרעטסניפ רעד ךרוד

 ,עקנישַאמ-טּפַאנ ַא ףיוא ,ןײלַא ןטנװָא יד ןיא ךיז טָאה רע

 ,"קָאיַאּפ , םעד ןופ ןטקודָארּפ יד ןופ סטכעקעג לפעל ןייז טכָאקעג

 רעדַארגָארטעט רעד ןופ ךיז טָאה רע ,ןעמוקַאּב טָאה רע סָאװ

 עגנָא ןוא ךיש ,שעוװ טימ סַאּפַאז ןגידנגונעג ַא ןעמונעגטימ םייה

 . ףיוא ,גיטכיצ ןוא ןייר ןטלַאהעג ךיז גידנעטש טָאה רע .סטכעוט

 רעגיאור ןייז טימ טָאה רע .ןּבעגעג גנוטכַא רעייז רע טָאה םעד

 ,עקלַאיל ענעמונ ַא יװ ױזַא ,קורדנייא ןַא  טכַאמעג טייקרעמיז

 יז ,רעּביא יז ןעמיווש ןלעוו יד ,גנוציילפרַאפ ַא ןיא טמיווש סָאװ
 ןעגיקרימ ,רעדיװ דלַאּב רעּבָא ךיז טזײװַאּב ,טונימ ַא ןייא ךיז טקנוט

 וה ,ךגיק ַא יװ טלדנַאהַאּב ,ןעמוקפיורַא טגעלפ רע זַא ,רע טָאה
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 ןנָאי טפָא םיא טנעלפ רע ,דניק א רָאנ ,דניק טריארעפ ,טכעלש ַאי
 | : םוטש ןופ

 רַאפ סָאװ ןיא טסייוו וד ?סָאד ןעמ ףרַאדַאּב סָאװ-וצ --
 ,םורק ןקוק ריד ףיוא רַאפרעד ןלעוו םירבח 1ןבעל רימ טייצ ַא
 ,טסנרע סע ןיימ ךיא ,הבוט ןייק ןוט טשינ ךיוא וטסעוו רימ ןוא
 ײװ גנַאל יוזַא ,רימ ייּב ןכוזַאּב ענייד ןרעהפיוא טסלָאז וד וַא
 ,ןפלעה טשינרָאג ןעגָאָק רימ

 רעטָאפ םוצ ןטיויוו עמייהעג ענייז ןקרעמַאּב טגעלפ עקשָאז
 ; ןפרַאװרָאפ םיא ןוא

 ..ןלירַא דלַאו ןיא טיצ ףלָאװ םעד --
 טקעװרעד םיא ןיא טָאװ רעטָאּפ רענענופעגקירוצ ןייז

 ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה סע .,טלַאטשעג רערעדנַא ןַא ןופ עיזיוו ַא
 ןוא לָאמַא ןעוועג זיא סָאװ ,ןּבעל רעדנַא ןַא וצ טגנַאלַאּב יז זַא
 ךרוד םיא ןיא זיא יז .ןרעקקירוצ טשינ לָאמנייק ןיוש ךיז טעוו
 ןגידנעלגנַאר םעד ,טעּפמיא ןוא שער םעד ,גָאט ןופ יירשעג םעד
 יןוז ַא יו רָאנ טנעלפ יז ,ןרָאװעג ןשָאלעגסױא ןצנַאגניא יו ,ןּבעל
 ןַצ יװ ,ןעמיושייּברַאפ סנקלָאװ ענעסירעגכרוד ךרוד לַארטש
 עג דימּת ןיא יז ,ןיילַא ךיז טימ ןעוועג זיא רע ןעוו ,עיזוליא
 יז יא שער םעד ןיא ,ןיילַא ןעוועג זיא רע ןעוו ,םיא וצ ןעמוק-
 | ,ןדנואוושראפ

 סָאד טרעהעג טָאה רע ןעװ ,טײקמַאזנייא ןייז ןיא ,טציא
 רע .ןזיַאּב רעדיו ךיז יז טָאה ,ץרַאה ןגייא ןייז ןופ ןּפַאלק
 עשידניק טשַאװ ןוא עילַאּב ַא ייּב טייטש יז יװ ,ןעזעג יז טָאה
 ץנַארק ןיא רָאנ ,ןיילַא ןעזעג טשינ לָאמנייק יז טָאה רע ,ךעלּפעק
 ןוא .ףױה ןיא טיױּב םיּב ךעלטנעה ןוא ןגיוא עשידניק ןופ
 יד ןשיװצ זַא ,ןיועגסױא םיא ךיז טָאה סע !ךַאז ענדָאמ ַע
 ןופ סױרַאןלַאפ סָאװ ,ךעלדיימ.רעדניק יד ןופ ךעלמיפוג עניילק- -

 ךױא טרָאד טייטש ,ךעלדיילק עסיורגיוצ סעמַאמ-עטַאט ערעייז
 .ריא ןופ ןשַאװעג ןרעוו וצ ,ייר ריא ףיוא טרַאװ ןוא המשנ ןייז
 ךיז טּבױטרַאפ רע תעשּב זַא ,לָאמַאטימ ריואוועג טרעו רע ןוא
 ןייז טזָאלעגרעּביא רע טָאה ,שער ןוא רעדליפעג םעד ןיא ָאד
 ,.טלעוו רעד רעּביא רעטעקַאנ ַא םורָא-טפיול רע ןוא ריא ייּב המשנ
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 ןבילגעגרעּביא ריא ייּב טרָאד זיא סע סָאװ ,םעד ךרוד ןוא
 ױזַא ,טעװעטַארעג ךיז רע טליפ ,עינָאלד ריא ןיא המשנ ןייז
 ןיא ןענופעג ךיז טלָאװ קירטש-סננוטער ןייז ןופ דגע יד יה
 ,,טנעה עריא

 הע טָאה ,לעטָאה ןיא רעטָאפ ןייז וצ לָאמַא גידנעמוקנײרַא
 רעטָאפ רעד טָאה לָאמנייק ,טומ ןגידמרוטש ַא ןיא ןפָארטעג םיא
 טָאה רע סָאװ ,תורצ ענעגייא ענייז ןגעוו טדערעג טשינ םיא טימ
 "ץעידָאלָאמ עקשימ, ןעמָאנ םעד ,רָאטנַאק ןיא ךיז ייּב .ןייטשוצסיוא
 ןיקרימ רעטלַא רעד זיא טציא .טנָאמרעד טשינ לָאמנייק רע טָאה
 ךָאנ טָאה ןיקרימ ,סעּכ ןגידנזיורּבפיוא ןופ עירופ ַא ןיא ןעוועג
 טָאהעג טָאה רעטלַא רעד .ןעזעג טשינ ןכלעזַא ןטַאט ןייז לָאמנייק
 ,ןפָאלשעג ןעוועג טשינ טכענ רָאּפ ַא טלָאװ רע יװ ,ןגיוא עטיור

 טגערפעג םיא ןיקרימ טָאה --? עקשטָאּפַאּפ ,ןעשעג זיא סָאװ -
 .ןקָארשרעד

 .ַאֹּב טנָאקעג טשינ רעטלַא רעד ךיז טָאה -- !לווייט םוצ --
 עקשימ, ,רעכערּברַאפ ַא ,קילושז ַא רימ טצעזעגניײרַא -- ,ןשרעה
 !ךעלטרָאװטנַארַאפ ןכַאמ ייז ןלעוו ךימ ןוא ,"ץעידָאלָאמ

 טגערפ - ? סנױזַא סָאד ןיא רעװ !?ץעידָאלָאמ עקשימ --
 ,ןיקרימ

 רעד ר ַאפ - ,רעטלַא רעד סיוא-טיירש -- ! רענייד רבח ַא --
 .עג טשינ םיא טימ שטנעמ רעגידנעטשנָא ןייק טָאה עיצולָאוװער
 .רָאפ סעיצַאניּבמָאק ענעדישרַאפ דימּת רימ ,ןוט וצ ןּבָאה טלָאװ
 ,ןטימ ןיא רעטלַא רעד רעּביא:טקַאה -- ! ךיוא ךָאנ טציא ,,טגיילעג

 ןָאק ךיא סָאװ ,ןעז לעוװ ךיא ,עקשטָאּפַאּפ ,ךיז גיאורַאּב --
 ?ץעירָאלָאמ עקשימ -- ,םיא ןעמ טפור ױזַא יו .ןוט

 ץנַאג רעּביא טנַאקַאּב זיא רע ,ץעידָאלָאמ עקשימ ,ָאי -
 רע זיא טנייה .רעכערּברַאֿפ ןוא רָאטַאניּבמָאק ַא רַאפ דנַאלסור
 ,ךיא ןוא !עיצַאזנַאגרָאןלעװש סניקרימ ןופ רעטלַאוװרַאפ רעד
 !טסניד ףיוא םיא ייּב ןיּב ,ןיקרימ

 ןעז לע ךיא ,ךיז גיאורַאּב ,עקשטָאּפַאּפ ,ךיז גיאורַאּב --

 .ןוט ןָאק ךיא סָאװ
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 ןיקרימ ןעמעוו ,םינינע עכעלטפַאשטריװ רַאפ רַאסימָאק םייּב |
 סרעטָאפ ןגעוו טעדנעוועג ךיז טָאה רע ןכלעוו וצ ןוא ,טנעקעג טָאה
 : טרעפטנעעגּפָא םיא ןעמ טָאה ,טייהנגעלעגנָא

 רימ .זיא רע רעװ ,ןסייוו ןוא טרימרָאפניא ןענעז רימ --
 ןטלַאה לָאז רע ידּכ ,טצעזעגנײרַא ןטרָאד םיא ערטסקע ןּבָאה
 .םיא ןופ ןרעכעלרעפעג ַא ךָאנ ןוא ןרעסערג ךָאנ ַא ףיוא גיוא ןַא
 ,רעטָאפ רעיא עקַאט זיא סָאד

 :גנוגערפיוא רַאֿפ ךיילּב ןרָאװעג זיא ןיקרימ -

 רעטָאפ ןיימ ןגידיילַאּב וצ טשינ ,רבח ,ךייא טעּב ךיא --
 ,טרַאװנגעג ןיימ ןיא

 ןלעוו רעטרעװ ערעזנוא זַא ,טסואוועג טשינ ןּבָאה רימ --
 ,רענָאיצולַאװער סלַא זַא ,טניימעג ןּבָאה רימ ,ןרירַאּב יױוַא ךייא
 גנַאל ןופ ןוש ריא טָאה ,"רעּבָאטקָא, ןיא רעמענליײטנָא סלַא
 ַאֹּב ןיא סָאװ ,רעטָאפ רעייא טימ גנודניּברַאפ עדעי ןטינשעגּפָא
 ,םישזער ןטלַא םעד ןופ ןליײזטּפיױה יד ןופ רענייא סלַא טנַאק
 !ענדָאמ ?רעטָאפ ַאזַא ןופ דובּכ רעד ןרירנָא ךייא ןָאק סָאװ

 ןיּב ךיא זַא ,סיואטעז סע רָאנ ,רעיײז רעױדַאּב ךיא --
 ןָא ךימ טייג דובּכ סרעטָאפ ןיימ .ןטָאנקעג גייט רעדנַא ןַא ןופ
 .ליײטנָא ןַא ןוא רענָאיצולַאװער ַא ןיּב ךיא שטָאכ ןוא ,ליפ רעייז
 ךיא זַא ,ןגָאז וצ טשינ ךיז ךיא םעש ,"רעּבָאטקָא, ןיא רעמענ
 ןימ ןיא רע לײװ ,רַאפרעד ןיולּב טשינ ,גנוטכַא םיא וצ ּבָאה
 טסכעה ַא ,טרָא ןייז ןיא ,געוו ןייז ןיא ןיא רע לייוו רָאנ ,רעטָאט
 ,טסילַאעדיא ןַא -- וליפַא ןוא שטנעמ רעוויטקודָארּפ ,רעכעלרע

 ,רַאסימָאק רעד טכַאל -- ,ָאי -- טרַא ןייז ןיא --
 ףָאט םעד ןוָאלוצּפָא לָאמַא ךָאנ ךייא טעּב ךיא ,רבח --

 .רעטָאּפ ןיימ ןגידיײלַאּב וצ ןעמענייק ןּביױלרעד טשינ לעװ ךיא
 ןביליוצ ןוא ןרע וצ ןרעוורַאפ טשינ רימ ןָאק עיצולָאװער יד -

 .געזרעּפ עניימ ןענעז סָאד .רימ טימ ןָא ךיז טרעהעג סָאװ ,םעד
 | ,ןליפעג עכעל

 .ןליפעג עכעלנעזרעּפ ןייק טשינ טָאה רענָאיצולָאװער ַא --
 ?ײטרַאּפ רעד וצ ריא טגנַאלַאּב ,ךעלטנגייא

 ,ןייג --
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 ,ךעלדנעטשרַאּפ ןיוש סע זיא ,ױזַא בוא --
 .עג ןיז ןטלָאװ טלָאמעד וליפֲא בוא ,טשיג סייוו ךיִא --

 ,רעטָאפ ןיימ- וצ עניימ ןעגנואיצַאּב יד טרעדנע
 ןגיזָאדמעד טרעהרעד םיצולּפ ןיקרימ טָאה -- ,רעגריב .,ןיינ --

 .עטרעטלערַאפ ערעייא טימ -- ,טרירַאּב ענדָאמ םיא טָאה סָאװ ,לוטיט
 רעטָאפ ַא וצ ןעגנואיצַאּב ערעייא טימ ,עילימַאפ ןגעו ןפירנַאּב
 רעד וצ ןעגנַאלַאּב טשינרָאג ריא טנָאק רענָאיצולָאװער-רטנָאק ַא
 ,רימ ףיוא טרַאװ טעּברַא יד ,לחומ טייז ,ײטרױַאּפ

 רבח םוצ טנװָא ןיא ןײגוצנירַא טכַאמענּפָא טָאה ןיקרימ
 טגנערּפרַאפ רע זַא ,טסואוועג טָאה רע רעמיצ ןייז ןיא ווָאקשיר
 ןצנַאג םעד םיא רַאפ ןעגנערּבוצרָאפ ןוא (םייהרעדניא ןטנוװָא יד
 ירעד טַאהעג טשינ ,ךעלטנגייא ,טָאה וװָאקשיר רבח שטָאכ ,ןינע
 טעװ וָאקשיר זַא ,רעכיז ןעוועג זיא ןיקרימ רָאנ ,ןוט וצ טימ
 ןײרַא ךיז ןסייר סָאװ ,ןטנעמעלע יד ףיוא ןרעוװ טכַארּבעגפױא
 עצנַאג ןייז .ןעלדנַאה ףכיּת טעוװ ןוא ,עיצולָאװער רעד ןיא
 .ןוָאקשיר ףיוא טגיילעג טציא ןיוש רע טָאה גנונעפָאה

 קנילּפ ױזַא ,ריש ןיא םיא ייּב טּפַאלקעגנָא טָאװ ןיקרימ
 םיא טָאה ווָאקשיר רבח זַא ,טוָאלעגנײרַא טשינ םיא ןעמ טָאה
 ,לקער ַא ןָא ןפָארשעג םיא רע טָאה ,ריט יד טנפעעג ךעלדנע
 עגיזָאדיד טימ ןעועג םינפ-לּבקמ םיא טָאה וװָאקשיר ןוא ,ןזייּב ַא
 | | : רעטרעוװ

 סָאװ ןיא ,םינינע עטַאװירפש עניימ ךיא גָאה טנוװָא ןיא --
 ,ןרעטש וצ טשינ טעּב ךיא

 .רעד טלַאװעג ךיז ןוא ןטעּבעגרעּביא םיא טָאה ןיקרימ
 וי /  ףרעטייװ

 ןדנעװ ךיז ךייא ףיא טעּב םינינע עשירעטילימ ןגעוו --
 טָאה - עז ךיוא עקַאט ךייא ףרַאד ךיא .ָארויּב ןיא רימ וצ
 ,טגיילעגוצ ווָאקשיר

 ןגעוו ךיז טלדנַאה סע -- ,ןיקרימ טרעפטנעעג .טָאה -- ,ןיינ --
 טעּב'כ ,"טעטימָאק-טטּפַאשטריװ, ןטימ ןוט וצ טָאה סָאװ ,ןינע ןַא

 ןדנעוו ךיז לעװ ךיא ,טרעטשעג ךייא ּבָאה ךיא סָאװ ,רעּביא ךייא
 | ,לָאמ שרעדנַא ןַא ךייא וצ
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 סע סָאװ ןגעוו ,טלייצרעד ,רבח ,ָאד ןיוש טנעז יא זַא --
 טיג ןוא ןָאט םעד םיצולּפ ווָאקשיר רבח טרעדנע -- ,ךיז טלדנַאה
 .רַאפ ריא -- .קילּב ןטנַאקַאּב-טוג ,ןגידנליוו-ליואוו ַא ןעניקרימ ףיוא
 יװ זיא ּפָאק רעד ,גָאט ןצנַאג ַא טעּברַא ןעמ ,רבח ,טייטש
 ,ןסעגרַאפ לסיּבַא טשיג טנװָא ןיא ךיז טעװ ןעמ זַא ,לימטניוו ַא
 עטוג ַא ,רבח ,ךיוא ךייא סע טַאר ךיא ,ןרעו עגושמ ןעמ ןָאק
 סָאװ טלייצרעד .ךיז טצעז ,ונ ,ליּפש ַא ןּבעג וצ לָאמַא ךיז ,ךַאז
 טייטשרַאפ ריא ,רוציקּב סע טכַאמ רָאנ ,ךוש ןיא ךייא טקירד סע
 -- ,ןטרַאװ גנַאלוצ עמַאד ַא ןזָאל טשינ ךָאד ןָאק ןעמ ,ךָאד
 םוצ וצ םיא טריפ רע ןוא ,קנואוו ַא טימ ווָאקשיר רבח טגָאז
 .ּבלַאה טשרע ןַא טזָאלעגרעּביא טייטש סע ןכלעו ףיוא ,שיט
 ןכייוו ַא ףיוא ןציז םיא טסייה רע ןוא ,ייט עלעּפעט ןעקנורטעגסיוא
 סָאװ-רָאנ ַא ןופ טײקמירַאװ יד ךיז ןיא ךָאנ טלַאה סָאװ ,לוטש
 ..,רעּפרעק ןטזָאלרַאפ

 ,ןרָאװעג ןענַאטשרַאפ טשינ שרעדנַא ץעגרע ןיּב ךיא --
 םעד ןופ טייקגיטכיו יד ןעזנייא טעװ ריא זַא ,רעכיז ןיּב'כ
 ,ןינע

 יָאלָאמ עקשימ, ןגעוו ןּבעגעגרעּביא םיא טָאה ןיקרימ ןוא
 ,םיא ןגעוו קיטסירעטקַארַאכ יד ןוא "ץעיד

 טרעטשעג רימ ריא טָאה םעד ּבילֹוצ !ץלַא זיא סָאד ןוא --
 טָאה ווָאקשיר רבה ןוא --!.,,,ריא ,ךָא ,שינגעגַאּב םענעגנָא ןַא
 טלטױרעג ךיז טָאה ןיקרימ ןכלעוו ןופ ,טרָאװ ַא ןפרָאװעגסױרַא
 | ,קירוּב ַא יו

 ןוא קילושז ַא ןעועג רע זיא טשרעוצ זַא ,טגָאז ריא --
 !םיא טימ לווייט רעד ? עיצולָאװער רעד זנוא ייּב רע טניד טנייח
 זוא טעװ רע ןעװ ,ןפרַאדַאּב טשינ רעמ םיא טעװ ןעמ ןעוו
 םוצ ,ןענעכערּפָא םיא טימ ךיז רימ ןלעװ--ךעלדעש ןרעוו
 גנַאל יװ ןוא זנוא טניד רע יװ גנַאל יױזַא !ןלעטש לטנעוו
 | ןטלַאה ךיז רע לָאז ,םיא ןפרַאדַאּב רימ

 .ײטרַאּפ סױרַאןגירק סָאװ ,עכלעזַא ןעק ךיא ,רעּבָא --
 ןוא -- דַארגָארטעּפ ןיא םואודיווידניא ָאזַא ןעק ךיא ,סעיצַאמיטיגעל
 .נעטשנָא רעּביא ,ערעדנַא רעּביא לשומ ַא םעד ּבילוצ טרעװ רע
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 עכעלרע יד אקווד זַא ,ןסעגרַאפ טשינ ןרָאט רימ .עכעלרע ןוא עגיד
 .ןײרּפשרעּבירַא טשינ לענש ױזַא ןענָאק סָאװ ,עגינעי-יד ןענעז
 ןענעז עגינעי-יד רָאנ .טייקכעלרע ,ןסיּב-ןסיװעג ,ןלוּפורקס ןבָאה יז
 זיא רקיע רעד ןוא ,תוקפס ןייק טשינ ןּבָאה סָאװ ,סעקילושז
 ַטָאד ,ןשטנעמ עכעלרע ,עשיטע טעּברַא רעזנוא ייּב ןּבָאה וצ ךָאד

 םעד ןלעטשנגעגטנַא ןענָאק רימ סָאװ ,עגיצנייא סָאד ךָאד זיא
 ,ןשטנעמ -- ,םישזער ןגידרעירפ

 טסנָאק וד ,לזעלּב-טשרואוו ַא ?שטנעמ ַא זיא סָאװ -- רבח -
 רעד ןעמעוװ ,רָאנ זיא רקיע רעד ,ןפָאטשנָא גנידצלַא םיא ןיא
 זיא ןײלַא שטגעמ רעד .עיידיא ןַא רַאפ סָאװ וצ ,טניד שטנעמ
 רקיע רעד ,שרעדנַא -- טנייה ,יוזַא ןעועג רע זיא ןטכענ ,טשינרָאג
 ,טניד רע ןעמעוו -- זיא

 רעד .,לזעלּבטשרואו ןייק טשינ זיא שטנעמ ַא ,ןייג -- |
 .טרעוו ןטולָאסּבַא ןייז ךיז טימ רָאפטלעטש  ןיילַא שטנעמ
 טגָאז -- ,ךיז רַאפ ליצ ַא ,ןײלַא ךיז רַאפ םוטגילייה ַא זיא רע

 .ןיקרימ
 ,וװָאקשיר רבח םיא טגערפ -- ?טסיכרַאנַא ןַא ?סָאװ --
 ,גנונדרָא ןיא ּביולג ךיא ,טסיכרַאנַא ןייק טשינ ןיּב ךיא --

 ןרַאפ זיא ,ןפַאש ןוא ןעוט רימ סָאװ ,ץלַא זַא ,ןיימ ךיא ראג
 םיצנירּפ רעד ,רקיע רעד זיא ,שטנעמ רעד ,רע .ןגעוו-סנשטנעמ
 ,ןצונ ןעגנערּב וצ ןוא ןעניד וצ םיא ידּכ ,ןרָאװעג ןפַאשַאּב זיא
 .טרעקרַאפ טשינ ןוא

 ,טייצ ןייק טשינ ןּבָאה רימ .סעירָאעט ץלַא ןענעז סָאד --
 סע .ןדער וצ ךס ןייק ָאטשינ ןיא ָאד .סעירָאעט רַאֿפ ,רבח
 סָאװ ,יד ,טסייה סָאד ,ייז ןוא רימ -- םידדצ ייווצ ָאד ןענעז
 רימ ןוא .םיא ןגעג ןענעז סָאװ ,יד ןוא "רעּבָאטקָא  ןטימ ןעייטש
 ןעניד סָאװ ,יד :םיקלח ייוצ יד ףיוא ןשטנעמ יד ןייא-ןלייט
 טָאה םיױק .ריא ןגעג ןטעּברַא סָאװ ,יד ןוא ,עיצולָאװער רעד
 סע געמ .רערעזנוא רע זיא ,"רענָאטקָא, םוצ טרעקַאּב ךיז רע
 ףןרשּכ ןיוש םיא טעװ "רעּבָאטקָא רעד ,ןיילַא לווייט רעד ןייז
 ,יירטעגמוא פיצנירפ םעד רע טרעװ .טגיוהרעד ּפיצנירּפ רעד
 ,רבח ,טשינ טרעטש לייוװרעד .ןעלדנַאה לָאמטסנעד רימ ןלעוו
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 וג ן"הַאיטמוק !ךָאד טײטשרַאֿפ ריא ,ןינע ןכעלנעזרעּפ ַא ןיא

 .ןייא ןבעו ןוטענ-טּכַארט ַא גנַאל ןיוש ,ָארויּב ןיא ןגרָאמ רימ
  ךוָאל ײז .טעּברַא רעד וצ ןעמענ רעדיװ ךיז ףרַאדַאּב ןעמ

 סיוא.טקערטש ווָאקשיר רבח ןוא -- ,ןיז עשיטניה יד ,ןעור טשינ

 ,טנַאה יד
 .טרעטשעג ךייא ּבָאה ךיא סָאװ ,רבח ,לחומ טייז --
 ערעזנוא גידנעטש ,ןעניד וצ טיירג גידנעטש ,טשינ טדַאש --

 ּטָאלק ןכעלטניירפ ַא ווָאקשיר רבח םיא טיג -- ,ןשטנעמ-"רעּבָאטקָאמ

 ; גידנגָאז ,סױרַא םיא טזָאל ןוא עציילּפ ןיא

 ?רבח ,טרעהעג ,ןגרָאמ ,טגנידַאּבמּוא רָאנ --
 םעד עיפָאס עטרבה רעד ןּבעגעגרעּביא טָאה ןיקרימ ןעוו

 טלײטעצ יא טייהשטנעמ יד ןַא ,ןווָאקשיר טימ ךערּפשעג

 .,"רעּבָאטְקָא ןטימ ןענעז סָאװ ,יד ,טסייה סָאד ,ןלייט ייווצ ףיוא
 ,"רעּבָאטקָאפ רעד ,רע זַא ןוא ,םיא ןגעג ןענעז סָאװ ,יד ןוא

 :טרעפטנעעג יז טָאה ,ץלַא טרשּכ

 ,ךיז טסרעדנואוו וד סָאװ ,טשינ סייוו ךיא ,ָאי | ,ונ --
 טעיינ ַא טפַאשַאּב ריא זַא ,טשינ ןעד ריא טעז יצ ,רעּבָא --

 םינחוכ עלַא ןֹּבָאה ןָא םינומדק ןופ !"רעּבָאטקָאע םעד ,טָאגּפָא

 .רעטעגּפָא ןופ חּבזמ ןפיוא תונּברק רַאפ ןשטנעמ יד טכַארּבעג

 רַאפ ןשטנעמ טכַארּבעג ןעמ טָאה ,ןרָאי עשידניק יד ןיא ,טשרעוצ
 ןופ תורוד ןוא תורוד ךרוד ױזַא ןוא ,ךלומ ַא רַאפ ןּברק ַא
 םעד ןרעּפּפָא ןייא ןיא ןעמ טלַאה ןטייצ ערעטסגיפ ,עצרַאװש

 רַאפ רָאנ ,ןײלַא ךיז רַאפ קעװצ ַא רַאּפ טשינ-- שטנעמ

 .רעטָאפ ,ןרַאצ ,סעיגילער ,סכלומ רַאפ ,ןעמנָאד עטרענײטשרַאֿפ

 םניא ןײרַאטערט ןעמ ,"רעּבָאטקָא , ןרַאפ - טציא ןוא ,רעדנעל

 ןיא זַא ,טסניימ וד .,רעטעגּפָא עלַא ןופ געו םענעטָארטעגסיױא

 !"רעּבָאטקָא, ןַא יװ ,שרעדנַא סעּפע ןעועג ךלומ זיא ּבייהנָא
 .שטנעמ יד ןזיילוצסיוא ידּכ ,יז טמוק ,טמוק יז זַא ,עיידפז עדעי

 רעד ,טייקנריולרַאפ ריא ןיא ןפלעה וצ .ןוא ןעניד וצ ריא ,טייה

 ,חּבזמ א ןיא ךיז יז טלדנַאװרַאפ ,טרעגיײטשרַאּפ טרעוו יז זַא ,דָאג
 לָאמַא ןיוא זיא ךלומ ,ןשטנעמ יד ריא רַאפ טכעש ןעמ ןכלעוו ףיוא

 טָאנפָא ןגידרעירפ ןגעג רענָאיצולָאװער 8 ,רענָאיצולָאװער ַא ןעוועג
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 יז ןָאק ךלומ רָאנ זַא ןשטנעמ יד טדערעגנייא ןּבָאה םינהוּכ יד
 זיא ךלומ .ןרעטעװ עטכעלש ןוא תוחוּכ עטכעלש יד ןופ ןפלעה
 ןרָאװעג זיא רע זַא ,ךָאנרעד ,רעזיילרעד-ןשטנעמ רעתמא רעד
 יד טנערּברַאפ םיא רַאפ ןעמ טָאה ,טָאנּפָא רעגידנשרעה רעד
 ,ֹזַא ןוא ,.רעטעגּפָא עלַא ןופ געוו רעד ןעוועג זיא ױזַא ,ןשטנעמ
 ,ייר רעד ןיא "רעּבָאטקָא , רעד טמוק ,ארומ ךיא ּבָאה

 ,ךיילב ןרָאװעג זיא עקשָאז
 טָאה סָאװ ,רענייא ? רענָאיצולָאװער ַא ,וטסגָאז ,סָאד ןוא --

 ?"רעּבָאטקָא, ןיא לייטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונעג
 בוח ַא ןוא טכער ַא ךיא ּבָאה -- ,ןיקרימ טגָאז -- ,רַאפרעד --

 | ,ןגָאז וצ סָאד
 ?ריד טימ ךיז טוט סָאװ !ירַאכַאז --|

 ,ליפ ךיא רָאנ ,טשינ סייו ךיא .עקשָאז ,טשינ סייוו ךיא --

 ,טוג טשינ סעּפע ןיא סע זַא
 םוצ טעבננעגסױרַא הבנגּב ךיז רע טָאה טנװָא ןיא טעמש

 ,ילַאנָאיצַאנ, לעטָאה ןיא רעטָאפ
 !ףיױלטנַא ,ןּבעל ןייד ןָא קנעדעג !ףױלטנַא ,עקשטָאּפַאּפ --

 ,ףױלטנַא ןוא גנידצלַא וט !ריד רַאפ טשינ זיא סע
 ךלַאּב רעּבָא טָאה רע ,ךיילּב ןרָאװעג זיא ןיקרימ רעטלַא רעד

 רערעדנַא ןַא ןיא ןעוועג ךיוא ןיוש זיא רע ,טומ ןייז ןענופעגקירוצ
 | ,גנומיטשר

 סע ,ןטספרַאדַאּב ןפיולטנַא זַא ,ירַאכַאז ,ךיז טכַאד רימ --
 .עגנייא ןייז טימ ןגרָאז ןָא טשינ ,טגָאזעג רע טָאה -- !טייצ זיא
 ,ןרעטש ןטשטייגק

 טאני גייהראו ס0ש חד בוי הי 0.5
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 13 לטיּפַאק

 ןעייר יד ןופ ןלַאפעגסױרַא
 ינָא ךז טָאװ המחלמ יד - טגידנעעג ךיז טָאה המחלמ יד

 ,ןביוהעג
 ןּבױהעגנָא יז טָאה דנַאלסור ןסיורג ןופ ןטייז ריפ עלַא ןופ

 ןיוש טָאה'מ ןוא ,ןגיוא-רעגנוה עשיפלעוו עריא טימ ןקוקוצסױרַא
 זיּב ,טָאטשטּפױה רעד ןיא קנַאטשעג-נימ-רב ריא טריּפשעג
 עניַארקוא ,רעלדָא רעשטייד רעד רעווש טגיל עשרָא ןוא וװָאקסּפ
 ןּפַאכרַאפ וצ ,שטייד רעד ,טיירג זיא רע .,הנידמ עדמערפ ַא זיא
 יגַא ןַא ןרעדעפ ךיז טעװ סע רעדייא ,טשרעוצ טָאטשטּפױה יד
 טצעזַאּב רעדנעלגנע ןוא ןויוצנַארפ יד ןּבָאה ןופצ ןיא .רערעד
 יד ןעװעטַאּבעלַאּב ווַאלסָארַאי ןיא ,קסלעגנַאכרַא ןוא קסנַאמרומ
 רעד ייּב ."ןערעסע, יד ןופ ףליה רעד טימ ,ןטסידרַאװג עסייוו
 ןוא .ענעגנַאפעג-המחלמ עשיקַאװָאלס-ַאכעשט ךיז ןעלמַאז עגלָאװ
 לַארענעג רענעּפָאלטנַא רעד ןזיװַאּב ךיז סָאה זַאקװַאק ןיא ןַאד

 ךיז טקור ץלַא ןוא .ןקַאזָאק ענייז ףיונוצ.טמעג רע .ווָאנסַארק
 ןרעדנַא םוצ רענייא טנעה יד סיואףעיע ייז ןוא ,ךיז טקור ןוא

 .רָאנ ,לכעקעל ןפיוא גנַאלש יד טגיל לָאמַא יו רעגרע ךָאנ
 ןעמ סָאװ -- ,טזָאלעגרעדנַאנַאפ טנָארּפ ןוֿפ ןּפווט עטשרע יד סָאװ
 .עג ךיז עניַארקוא ןוא דנַאלסור-סייוו ץנַאג ,ןילָאװ ייז טימ טָאה
 ןיא ,סעמרַאזַאק ןיא רעדיװ ייז ןעמ טלמַאז ןיוש ןוא -- ,טפיוק
 עגעסקָאװעגנָא יד טימ יד ןעמוק רעדיוו ןוא .רעזייה ןוא ןקירצַאפ
 ןיײג וצ, ןריטיגַא ןופ עגירעזיה ,רעדמעה עגיצומש ןוא דרעּב
 ,"ןטסורּב יד טימ ןצישַאּב
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 סָאד ןוא רַאצ, רעד טשינ טָאנּפָא רעד יא לָאמסָאד
 רעד ויא לָאמסָאד ,"עיצולָאװער, יד טשינ וליפַא ,"דנַאלרעטַאפ

 ,"רעּבָאטקָא , רעד - ךלומ רעסיורג
 ןעקשָאז ןפָארטעגנָא רע טָאה ,ןעמוקעגמיײהַא יא ןיקרימ זַא

 רעדיװ טָאה יז ,שַאטןטקַא עלעג עסיוױג יד ,ץעינַאר םעד ןקַאּפ

 סגטצעל ןיש טָאה יז סָאװ ,עקטרוק ענרעדעל ,עלעג יד טיינַאּב

 רעוולָאװער ןופ רונש ןטיור םעד טימ ,ןפרָאװעגּפָארַא טַאהעג ךיז ןופ

 ,זלַאה ןרעּביא
 .ןיקרימ יז טגערפ -- ? זיא סָאװ --

 ..ווָאטסָאר ןיא ןקַאזָאק יד ייּב ןזיװַאּב ךיז טָאה ווָאלינרָאק --

 ,עדנַאמָאק סניקָארָאט רעטנוא ,טנָארפ ןשיקרעט ןופ ןטַאדלָאס יד

 לעמ ףיוא יז ןלעװ רימ ,קסַאקרעשטיָאװָאנ זיּב ןעמוקעגנָא ןענעז

 ןיא דנַאלסור רימ ןלעוװ ,ןפרַאדַאּב טעװ ןעמ זַא ןוא ,ןּביירעצ

 טימ קַאנק ַא ןּבעג סָאד ןלעוו רימ ,ָאי ,ןעקנירטרעד טולּב ךייט ַא

 ןייז ןלעװ ןעלקַאפ .סע ייז ןלעװ ןּבעלרעד טשינ רָאנ ,ריט רעד

 ףיוא ץניװָארּפ רעד ףיוא טקישעג רעוו'כ -- ,עקשָאז טדער -- ,גונעג

 ?ריד טימ זיא סָאװ ןוא .רעײמרַא עטיור ןריּברעוו וצ ,עיצַאטיגַא

 יײג .ןרעירוק ייוצ טקישעג ריד ךָאנ ןיוש טָאה ווָאקשיר רבח

 ןַא טימ ,רַאסימָאק ַא רַאפ ןעמיטשַאּב ךיד ןליוו ייז ,ןיהַא ךיילג

 .טנָארפ ןייא ףיוא ןייז רימ ןלעוו רשפא ,גנולײטּפָא

 ןגיושעג טָאה ןוא ךיילּב ןרָאװעג זיא ןיקרימ
 ןיא םיא יז טכַאל --! ןקָארשרעד ךיז 1 וטסגייווש סָאװ --

 ,ןיירַא םינּפ

 ,ןייא טשינ עז ךיא ? סָאװ זיא ,ךיז ןקָארשרעד זַא ןוא --

 וצ ךיז זיא ךַאז עטוג ַא ןקערש טשינ ךיז לָאז ןעמ סָאװרַאפ

 ,טכַאמעג ןשטנעמ רַאפ רשפא זנוא טָאה ךיז ןקערש סָאד ,ןקערש

 סָאװרַאפ .ױזַא עקַאט .ןקערש ךיז עקַאט .היח יד זנוא ןיא טיוטעג

 ןגיושעג טעמּכ ןיקרימ טָאה -- ? טשינ

 רימ ןעוו -- .עקשָאז טכַאל -- ,ןרענָאיצולָאװער עגידנקעוש --

 יָאוער יד ןּבױהעגנָא טשינ רימ ןטלָאװ ,ןקָארשעג ךיז ןטלָאװ

 .עיצול
 ךעוט רימ סָאװ ,ץלַא סָאד זַא ,טּביולגעג טלָאװ ךיא ןעוו --
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 ,רעגנעהגָא סדעמכַאמ יװ ,טכַאמ רערעכעה ַא ןופ טמיטשַאּב זיא
 עצנַאג יד ךיא טלָאװ ,תומחלמ עזעיגילער יד ןגעוו ןּביױלג ,לשימל
 ןפרָאװעגפױרַא טולּב םענעסָאגרַאפ ןרַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ
 ןייז רַאפ ,ןסייהעג רימ טָאה סָאװ ,"סָאטימ, ןגידנפערטַאּב ןפיוא
 ךָאד רימ ןּבָאה ?סָאטימ, ןייק .רעדרעמ ַא ןרעוו ,ןנעו עירָאלג
 .ַאּב ןעמ .טשינ ךָאד רימ ןביולג טכַאמ רערעכעה ןייק ןיא .טשינ
 .עגייא ףיוא ,תוירחא רענעגייא ףױא ןעמענ גנידצלַא ךָאד ףרַאד
 .לעפ רימ ייב ,ןעמעװ ייּב יװ : הדומ ךיז ךיא ןיּב .לכׂש םענ
 ,תוחוּכ סיוא

 ,פביימש ןגידנטכַארַאפ ַא טימ טקוקעגנָא םיא טָאה עקשָאז
 ;ּפָאק ןטימ םיא וצ טלקָאשעג ןרעױדַאּב טימ

 טלדנַאה ָאד ?"סָאטימ, ןטימ ּפָאק ַא וטסיײרדרַאפ סָאװ --
 -רַאטעלָארפ ןגעוו ,?רעּבָאטקָא , ןגעוו ,עיצולָאװער רעד ןגעוו ךיז
 | ,רַאפעג ןיא טייטש ץלַא ! טַאי

 ,ץרוק ןיקרימ טגָאז -- ! תומחלמ ןיא טשינ ּביולג ךיא --
 םוצ ןּבעגַאּב וצ דלַאּב ךיז ןטַאר ריד ךיא לעװ סלַאפנדעי --

 ,ווָאקשיר רבח
 טגיטפעשַאּב ךיז ןוא םיא ןופ טײרדעגקעװַא ךיז טָאה יז

 ,ןכַאז ענעגייא עריא טימ
 ,עגידעכָאק ַא טשרעהעג טָאה ָארויּב ןיא ווָאקשיר רבח םייּב

 .עננָא ןעװעג זיא זה עסיורג עצנַאג סָאד .עיגרענע עזעוורענ
 .עגפױא ןַא .ןעמוקעג ,ןעגנַאגעג זיא ןעמ .ןשטנעמ טימ טּפָארּפ
 .נָא יד ןשיווצ טשרעהעג טָאה טעטיזעוורענ עגידנטרַאװרעד ,עטגער
 םוצ ןגָארקעגנײרַא םיױק ךיז טָאה ןיקרימ .ןשטנעמ עטּפָארּפעג

 טָאה ,ןריּפַאּפ קַאּפַא רעּביא ןסעזעג זיא סָאװ ,ווָאקשיר רבח |
 וװָאקשיר רבח .םיא רַאפ ןעייטש ןשטנעמ רעגילטנעצ יװ ןעזרעד
 טָאה רעּבָא ייּברעד ,ןָאפעלעט ןכרוד ןדער ןיא ןטלַאהעג טָאה
 ןוא ,גָארטּפױא ןַא טימ םענעי וצ רעדָא םעד וצ טעדנעוועג ךיז רע
 | ,ריּפַאּפ א ןיא טקוקעגניײרַא

 ,לָאמַאטימ תוכאלמ ןעצ ןוט טנָאקעג טָאה ווָאקשיר רבח
 ןַא ןיא ווָאקשיר טגָאזעג טָאה -- ,ךיז טכַאד ,ןיקרימ רבח --

 ,גיטייצנייא ןכַאז רעטנזיוט טימ ןעמונרַאפ גידנעייז ,ןָאט ןגידנלייא
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 וצ ןלעפַאּב ןּבעגעגסױרַא ,ןריּפַאּפ ןּבירשעגרעטנוא טָאה רע
 ךיז ,ןטרָאּפַאר טרעהעגסיוא ,ןשטנעמ עגידנעײגסױרַא ןוא .ןיירַא
 םוצ טעדנעװעג ךיוא ,סערעדנַא ןשיווצ ,ךיז ןוא ןציטָאנ טכַאמעג
 ,ןיקרימ ןגידנעייטש םיא רעּביאנגעג

 .תעשּב ןוא לָאמַא ךָאנ טגָאזעג רע טָאה -- ,ןיקרימ רבח --
 .עגנָא סעּפע ךיז טנַאה רעד טימ רָאפ ןשיגרענע ןַא טימ השעמ
 יד ןיא ןעמוקעג-ץונצ זנוא טנעז ריא -- ,ריּפַאּפ ןֿפױא טנכייצ
 ןיא !ןרָאװעג ןלַאּפרַאפ סָאד ריא טנעז ואוו ,געט-רעּבָאטקָא
 טוג ןענעז םעד וצ ?ץלַאז ,רעקוצ ןגעוו ,ָארויּב-סטּפַאשטריװ ַא

 רעדיוו רע טָאה -- ,ןּבָאה רעייז ךייא ןפרַאדַאּב רימ ,ערעדנַא ךיוא/
 רימ -- ,ןעניקרימ קילּב ַא ןעקנָאשעג טשינ ןוא ןוטעג שרעדנַא סעּפע
 ,ןזָאלרַאפ ךיז ןָאק ןעמ עכלעוו ףיוא ,ןשטנעמ עכלעזַא ןּבָאה ןזומ
 ערענַאיצולָאװער-רטנָאק יד .,םיאנוש ךס ַא טָאה עיצולָאװער יד
 ךיז ןּבָאה ןטידנַאּב ,ןזייוו ייז ןלעװ רימ רָאנ ,ךיז ןעלמַאז תוחוּכ
 ןריזינַאגרָא רימ ,ןטָארסיױא ייז ןלעװ רימ ,רעדלעוו יד ןיא ןזיוװַאּב
 ריא ןַא ,ליו ךיא ,ןּבָאה ךייא ןפרַאדַאּב רימ ,יײמרַא עטיור יד
 .זנא וצ ןעמוקרעּביוַא ןוא לּבלעװעג רעייא ןפרַאװקעװַא טלָאז
 ייז ןּבײלוצנײרַא -- ןשטנעמ עפייר-שיטילָאּפ ןּבָאה ןפרַאדַאּב רימ
 .ץונוצ געט-רעּבָאטקָא יד ןיא זנוא טנעז ריא ,ײמרַא רעד ןיא
 ?ןיקרימ רבח ,ריא טניימ סָאװ ,ונ .ןעמוקעג-ץונוצ רעייז ,ןעמוקעג

 ,רימ רַאפ טשינ זיא'ס זַא ,ווָאקשיר רבח ,ארומ .בָאה'כ -- =
 ןַאמיהמחלמ ןייק ןעוועג טשינ לָאמגייק ןיּב ךיא ?יײמרַא ןַא

 רַאפ -- ,ווָאקשיר רבח םיא טגָאז -- ? ריא טניימ סָאד ,ָא--
 יד ,ןענרעלסיוא ןיוש ךיז ריא טעװ סָאד ,טשינ ךיז טקערש םעד |

 רע טכַאל - ,ןייז םַא ןַא וליפַא .סיוא ץלַא טנרעל עיצולָאװער
 -- .ןעניקרימ ןקוקוצנָא טייצ ןייק גידנּבָאה טשינ ךָאנ ,ךיז וצ ץלַא |

 ,ךָאד .סעימעדַאקַא-רעטילימ ןייק ןיא ןעוועג טשינ ךיוא ןענעז רימ
 ! ןיקרימ רבח ,רָאװ טשינ ,ףרַאדַאּב עיצולָאװער יד זַא

 ,סָאד יצ ,טגייצרעּביא טשינ ןיּב'כ ,וװָאקשיר רבח ,רעּבָא --
 ,ןיקרימ ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ,טוג זיא ,טציא ןעוט רימ סָאװ

 ןַא טימ ןעמונעגקעװַא ווָאקשיר רבח טָאה --?סָאװ --
 יז ןופ ןּברַאש ןגיצנַאלג ,ןטצינשעג-ףרַאש ןייז ביוה ןשיגרענע
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 --?רבח ,טגָאזעג ריא טָאה סָאװ -- .ןעניקרימ טקוקעגנָא ןוא ן'ויּפַאּפ
 רע סָאװ ,סָאד יו ױזַא ,טגיאורַאּב טגערפעג ווָאקשיר ןיוש טָאה
 ,ךעלטנגייא ,ריא טניימ סָאװ -- ,תועט ַא ןעוועג טלָאװ ,טרעהעג טָאה
 ?רבח ,"טציא ןעוט רימ סָאװ סָאד , םעד טימ

 ,רָאפ זנוא טייטש סָאװ ,גירק-רעגריּב םעד ןיימ ךיא --
 לכיימש ןגידנטכַארַאפ ַא טימ טקוקעגנָא םיא טָאה ווָאקשיר

 :טזָאזעג ןוא
 יד ןזָאל רימ ןפרַאדַאּב ךָאנ ךייא ךָאנ ?ןעד סָאװ רָאנ --

 ןעגנורעּבָארעד ערעזנוא עלַא ןעמעננייא קירוצ ןרענָאיצולָאװער-רטנָאק
 ?עיצולָאװער רעד ןופ 5ת ַא ןכַאמ ןוא

 ּפָאטרעּפטנע -- ,ףרַאדַאּב ןעמ סָאװ ,טשינ סייוו ךיא --
 זיא ,טציא ןעוט רימ סָאװ ,סָאד זַא ,סייוו ךיא רָאנ -- ,ןיקרימ
 ןוט ןלָאז ףימ טייו יװ ,ץענערג ַא ןּבָאה ומ סע ,טוג טשינ
 עטכעלש סָאד יצ ,ןעז ףוַאד ןעמ .סטוג ןוט וצ ידּכ ,סטכעלש
 ןופ רעפייא ןיא זַא ,ןיימ ךיא .עטוג סָאד רעּביא טשינ טגעוו
 ןיא ןילַא רימ ןעקניז - ןזיילסױא ןופ ,טלעװ יד ןעװעטַאר

 ירַאפ רימ זַא ,זנוא םורַא ןסיגרַאפ רימ סָאװ ,טולּב סעשזולַאק |
 / ,םורַא ןפַאשַאּב רימ סָאװ ,דניז ןוא ץומש ןיא ןיילַא ןעקנירט
 רעד .טיײדַאּב סָאד סנױזַא סָאװ ,סייוו ךיא ,המחלמ ןעזעג ּבָאה ךיא
 שטנעמ ןופ טכַאמ המחלמ עטסלדייא יד .היח ַא טרעוו שטנעמ
 .היח ַא

 םעד טקוקעגנָא ,שיט ןופ ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה ווָאקשיר
 : טגָאזעג ןוא ןיקרימ ןכיילּב

 ,ךעלטנגייא ,ךייא טָאה סָאװ ,ןַאמרעגנוי ,רימ טגָאז --
 ?טעשזדנָאלּברַאפ ?רעּבָאטקָא ןיא זנוא וצ טכַארּבעג

 יַאֹפ ,ָאי ,גיניזטסואווַאּב ןעמוקעג ,ןיינ ? טעשזדנַאלּברַאפ --
 .עג ךימ ןּבָאה ןשינעעשעג יד ןוא ןדנעטשמוא יד ,גיניזטסואוו
 עטליוּפרַאפ יד :"רעּבָאטקָא; םוצ רעטיר ענרעזייא טימ ןסימש
 ּבָאה'כ לי ,ןעמוקעג ןיּב ךיא .ןעמָארגָאּפ סיַאלָאקינ ,חמחלמ
 ריא ןּבעג ,טלעוו יד ןזיילסיוא טעוו "רעּבָאטקָא, זַא ,טּבױלגעג
 .טלַאטשעג ערעדנַא ןַא

 ,ערעייא !עכלעוו --  ,וָאקשיר טיירש - !!טלעװ עכלעוו --
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 ,ונוא יימ !? עשירַאטעלָארפ יד ,ערעזנוא יצ ,עזַאושזרוב עטױפרַאפ יד
 ,גנוזיילסיוא-טלעוו ןייק ןעוועג טשינ "רעּבָאטקָא, זיא ,ןאמרעגנוי
 ײּב ,המחלמ יד ןגידנערַאפ וצ ,ןיקסנערעק ןגָאירַאּפ וצ ידּכ רָאנ
 רעד ןופ ןטכַאלשּפָא ןַא ,ןטכַאלשּפָא ןַא ןעוועג *רעּבָאטקָא, זיא זנוא
 .ָארּפ ,רעיינ רעד ןופ ןריוּבעג ַא ןוא טלעוו רעזַאושזרוּב ,רעטלַא
 .עלָארּפ רעזנוא !טולב -- "רעבָאטקָא, ןיא זנוא ייּב ,רעשירָאטעל
 ץשינתהחמ ַא ,שַאמ-שימ רעוַאושזוּב ןייק טשינ ,טולג שירַאט
 ןשירַאטעלָארּפ ןגיזָאדמעד רַאפ טָא ןוא ,ןעמעלַא טימ תופתוש
 םנופ םױה יד ,ןײז וצ ריקפמ גנידצלַא טיירג רימ ןענעז טולּב
 ןפױלמורַא ןוָאל יז ענעדנושעג ַא ןוא ןליײשוצפָא .בייל-טלעוו
 .שטנעמ רַאּפ :וצ ךיז טרעה !םירבה ,רעהַא טמוק !ַאכיַאכיאכ
 .ןריזינַאגרָא ײמרַא עטיור יד טשינ רימ ןפרַאדַאּב ןגעוו טייקכעל
 רעולעה יד ןטסידרַאװג עסייו יד ןופ זָאל ךיז ןפרַאד רימ
 סעֹד רימ ןפרַאדַאּב ןנעװ טייקכעלשטנעמ רַאפ .ןדיינשרעגיא
 - .ףײא ךיז טרעה ,רעהַא טמוק ,ןרידיווקיל "רעּצָאטקָא,

 ,ללפמ ןיא טיילעגנול טלגגירעגמורַא דלַאּב ןבָאה ןעניקרימ

 יז ןשיווצ ,לויטש עכיוה טימ ,סעקטרוק ענעטינשעגוצ שירעט
 קטנענילעטניא ,פעק עױרג טימ עכעלטע ךױא ןעוועג ןענעז
 רעייז ןיא ןעזעגסיוא גיסַאּפ.טשינ ,ענדָאמ ןבָאה סָאװ ,רעמינּפ
 יט טיי טיש ר = ץיגנודיילק רעשירעטיליפ

 טייקמטוקרעמפױא רעיײז ןגױצעגוצ גנַאל ןױש טָאה'ס
 ןפָאה יז יא ,ןַאמנני ןטימ ךערפשעג רעטציהעצ סווָאקשיר
 טשיג טָאה רעכלעוו ,ווָאקשיר ,רע סָאװרַאפ ,ןענַאטשרַאמ טשינ
 פא ךיז טאל ,ןדערוצסױרַא רעטרעוװ ליווצ רבח ַא וצ טייצ ןייק
 ,עיסוקסיד ַא ןיא ןיירַא םיא טימ טיײצ:סטעּברַא רעגידנענערב רעד
 5 רָאועג טרעלקעגמיוא שינעטער עגיזָאדסָאד יז זיא דלַאּב

 ןכָארקעג ,"רעּבָאטְקֶא, ןיא ןעמונעגלײטנָא טָאה רעד ןוא --
 .,וזָאקשיר טגָאז -- ! ךַאד-רעטַאעט ןפיוא ערעזנוא טי

 יַאֹב םיא ןוא טלגנירעגמורַא ןעניקרימ ןבָאה ןשטנעמ יד
 ןבָאה לייט ,היח עשילרעטסיוא ןַא טכַארטַאב ןעמ יװ ,טכַאוט
 ןטרָאװעג ,ןרילרַאפ טייצ ןייק טלָאװעג טשינ םעד ףיוא וליטַא
 ,טלמרומעג תעפע ןוא קילב ןגיזנטכַארַאפ ַא םיא ףיוא
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  ןוא רָאה עצרוק טימ ,לעניש ַא ןיא ןוטעגנָא ,לדיימ ַא
 לעגש ןטוג ַא רעוו ריא טלָאװ סע יװ ,לזענ ןסירעגפיוא ןַא רעייז

 :ןֿפורעגנָא ךיז טָאה ,ןבעגעג

 טימ ּפָא ךיז טיג ןעמ סָאװרַאפ ,טשינ ייטשרַאפ ךיא -
 רעלעק ןיא קערַאמ רבח םוצ ןרעהעג עכלעזַא !?ליפ ױזַא םעד

 גידנטלַאה ,םיא -! טנערפ ,ןעניקרימ וצ ןעגנַאגעגוצ ןוא -- ,ןיירַא
 :לזעג ריא סנטייוורעד ןופ

 !ןוז סרחוס-ץלָאה ןסירג םעד ,ןיקרימ ךָאד זיא רע --

 עשירַאצ יד יימ רעקַאנק רעצנַאג א ןעוועג זיא רעטָאּפ ןייז

 סלַא רע טניד טנייה ,לגיופ רעסיורג ַא ןעוועג ,סעקינלַאשטַאנ
 סייו ךיא .ןענַאּב יד רַאפ טעטימָאק-סטּפַאשטריו םניא "ץעּפס,
 .טרָאװטנַארַאפ ַאזַא וצ וצ םענייא ַאזַא טזָאל ןעמ ױזַא יו טשינ

 ?לעטש רעכעל

 טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ןיוש ןיא רעכלעוו ,ווָאקשיר רבח

 ,ןעזעג ;רעטכעלעג םוצ טרעהעגנייא ךיז טָאמ ,שרעדנַא סעּפע
 ןקוק עלַא ןוא ,רעכיילּב ַא לויירק ןטימ ןיא טייטש ןיקרימ יו

 ןייז ןיא טָאה - ,ןקילּב עטכעלש ןוא גנוטכַארַאפ טימ םיא ףיוא

 ,שטנעמ ערעכיז ,עקרַאטש ייּב לַאפ רעד זיא סע יװ ,ץרַאה

 :תונמהר םירָאװ ַא טילּבעגפױוא ,ןלעו רעדָא ןסיוו וצ סע ןָא
 .ןופ ,ןַאמנגני ןטעשזדנָאלּֿברַאפ ,םענערױלרַאפ םעד וצ ליפעג

 ;ןכַאל עלַא ןכלעוו

 ןטכַארטַאּב רימ ,םענייק טשינ טיוג עיצולָאװער יד ,רבח --

 .רעדסיוא ןַא רַאפ ,עיגעליווירפ ַא רַאפ רענָאיצולָאװער ַא ןייז סָאד
 טייהרעטנוזעג ךייא טייג .טייקטינעג ַא רַאפ טשינ ,טייקטליײיוו

 ףימ ןפרַאדַאּב םינדחפ ןייק ,גנוגיטפעשַאּב רעייא וצ קירוצ
 | | ,טשינ

 ,ירב ַא ןּבעגעג ןעניקרימ טרָאװ עגיזָאדסָאד טָאה טשרעוצ
 יצ ,טכַארטעגנײרַא ךיז רע טָאה ךָאנרעד ,ןוייא ןסייה ַא טימ יו

 ןיא לָאמַאטימ .תונדחּפ עקַאט זיא ,ןוטעג טָאה רע סָאװ ,סָאד
 יד יצ ,טסייו רעוו :ןגױא יד רַאפ ןעגנַאגעגפיוא טכיל ַא םיא

 ןגיטיונ ןשטנעמ יד ןכלעוו ןיא ,סָאד טשינ זיא "תונדחּפ , עגיזָאד
 .גיטומ ןופ טעטמיא םניא ?ןשטנעמ ןייז וצ ידּכ ,ןטסיימוצ ךיז



 4232 שא םולש

 םָאד יצ ,טסייו רעוו ןוא .עטסנילייה סָאד ןעמ טסענרַאּפ טיי
 .ןיא ןשטנעמ יד ןעװעטַאר ןָאק סָאװ ,עגיצנייא סָאד טשינ זיא
 ?טייצ רענעגושמ רעד

 רע טָאה ,ריטרַאװק ןפיוא ןעמוקעגמײהַא זיא רע זַא
 .נָא ןפָארטעג רע טָאה רַאפרעד .ןפָארטעג טשינ ןעקשָאז ןיוש
 :בתּכ ןשיגרענע ריא טימ ריּפַאּפ קיטש ַא ףיוא ןּבירשעג

 ֹװָאקשיר רבח ייּב ךיז טָאה סע סָאװ ,טרעהעג ּבָאה'כ, --
 טשינרָאג ךיא ליוו ןדחּפ ַא טימ ,ריד רַאפ ךיז םעש ךיא ,ןוטעג
 .רעטסעווש ןיימ ךיוא זַא ,ףָאה ךיא ןוא ,ןוט וצ סָאװ ןּבָאה רעמ
 ,"סיוא גנידצלַא זיא זנוא ןשיווצ

 ןוא ריּפַאּפ סָאד ןעמונעג ,ךיוה טכַאלעצ ךיז טָאה ןיקרימ
 ,טנַאה ןייז ןיא טשטיינקעצ סע

 טרעלקרעד ייז ןּבָאה רעשרעה עלַא ןוא ןרַאצ עלַא ןגעג -
 .רענָא רעד ָאד ךיוא ויא רע .סרַאמ ןגעג טשינ רָאנ ,עיצולָאװער
 וצ ךיז טגעוורעד סָאװ ,רעגיצנייא רעד ןיּב ךיא .טָאג רעטסטנעק
 ,ןדחּפ ַא ןיּב ךיא ,טָאג:המחלמ םעד עיצולָאװער ַא ןכַאמ -

 טױרַא זיא רע .ןעמונעגמורַא םיא טָאה ץלָאטש רעסיורג ַא
 .ײַברַאפ יד וצ ןעיירש טסולגעג םיא ךיז טָאה'ס .סָאג רעד ףיוא
 : עגידנעייג

 ךיא תונדחפ ,ךָאנ רימ טוט ,ןדחּפ ַא ןיּב ךיא ,ןשטנעמ -
 !טלעװ יד ןעװעטַאר וצ חוּכּב זיא סָאװ ,עגיצנייא סָאד
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 :4 לטיּפַאק

 עװקסָאמ
 ןיא גנילירפ רעד ןָא-טמוק ,טירט עכעלעמַאּפ טימ ,םַאזננַאל

 טייטש ןכָאװ-ןוא-ןכָאװ ,ןייג ךיז טנרעל סָאװ ,דניק ַא יו ,עװקסָאמ
 רעד ףױא ןָא םיא טעז ןעמ רעדייא ,טפול רעד ןיא טשרעוצ רע
 ,דיילק-רעטניוו ַא טלקיװעגּפָארַא דרע רעד ןופ טרעוו גָאט ןדעי .דרע
 ,טלַאטשעג רעגיטכיל ריא ןיא עטעקַאנ ַא ךיז טקעלּפטנַא יז זיּב

 .נָא טשינרָאג ךָאנ גנילירפ םעד ןעמ טָאה דרע רעד ףיוא
 .רעדעי יװ ,ןיקרימ רָאנ ,גיטיוק ןוא גיטָאלּב ןעוועג זיא יז .ןעזעג
 .טימ םיא ןענעז סע סָאװ ,םעד ךרוד טליפרעד םיא טָאה ,רענייא
 עגידעּבעלק יד ,רעדיילק-רעטניוו יד גיסירדרעּביא ןרָאװעג לָאמַא
 יד ןוטסיוא ,גוצנָא "ןטנעגילעטניא , ןייז רעּביא עקטרוק ענעסּפעש
 טוומעג ריא טימ טָאה רע .טנָאקעג טשינ רעּבָא רע טָאה עקטרוק
 רעמ ךיז טָאה'מ עכלעוו ןיא ,ןזוה ענעּבירעגסױא יד ןקעדרַאפ
 ,ןזײװַאּב טנָאקעג טשיג

 ביל סָאד ,דָאב ןיא ןייג וצ טסולגרַאפ םיא ךיז טָאה'ס
 סָאװ ,שינעפרעדַאּב ַא ,שעװ יד ןטייּבוצרעּביא ןוא ןערַאּפסױא טוג
 עייג רָאּפ ַא שטָאכ .טײצ רעגנַאל ַא טניז טַאהעג טשינ טָאה רע
 יד ןענָאק לָאז ןעמ עכלעװ טימ ,טנווייל ענעקורט ךעלקיטש
 עטכייפ יד ןָא ןּבײר טשינ ךיז ןלָאז ייז זַא ,ןעלקיװמורַא טיפ
 רעד ןיא ךיז וליפַא .סעקָאלױאו עטרעכעלעג יד ךרוד רענייטש
 .טיטש רע יװ יױזַא -- ןפרַאװנײרַא "ַאװקסָאמ , רעטלַאק רעשירפ
 טּפעלשעגמורַא טציא ךיז רע טָאה גערּב ריא ייּב סָאװ -- טייגןוא
 ,סַאּפ-ןוא-טסופ
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 ,ץַאלּפ ןשיטעטסעיַאמ .ןסיורג ןפיוא טלעטשענּפָא ךיז טָאה רע
 םעד סוטסירק ןופ עווקרעצ עגיטכעמ יד טשרעה טע ןכלעוו ףיוא

 םוצ רַאוטָארט ןטרַאה ,ןטיירּב םנופ ןכָארקענּפָארַא זיא רע ,רעזיילרעד
 עטעקַאנ-ּבלַאה יד ןגיוצעגוצ םיא ןּבָאה'ס לייוו ;גערּב ןגיּבעלק ןגידרע

 םייּב טליּפשעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ךעלגניי עטזָאלרָאװרַאפ יד ןופ רעּבייל

 .טַאהעג ןוא ,ייז יו גידרקפה ןוא זָאלמייה ױזַא טליפעג ךיז טָאה רע ,ךייט

 .יײז ןשיװצ רעדיילק עדנליופ ענייז ןיא ןצעזצקעװַא ךיז קשח

 טימ תונחמ ןפָארטעגנָא ןוא גערּב םוצ ּפָארַא זיא רע

 .מורַא קירטש טימ ךעלגניי עגירעי-ףלעווצ-ןעצ .רעדניק עזָאלמייה

 עטגידורּברַאפ ,עטַאװעזוּבָאל טימ ,סעטַאמש-רעטניוו יד טלקיוװעג

 ךיוא .תוריבעילעּב עטלַא יװ ןעועגסיױא ןּבָאה סָאװ ,רעמינּפ

 וצ ןעועג ךעלגעמ םיוק זיא'ס ,ייז ןשיווצ ןעוועג ןענעז ךעלדיימ

 רעייז טימ ךיז ןּבָאה ייז לייוו ,ןימ ןשירעּביײװ רעייז ןענעקרעד

 ,גנודיילק רעשליּבסנַאמ רעייז טימ ךיוא יװ ,ןטלַאה ןגידהפצוח

 ךוח ַא - םירבח עשרוחב ערעייז ןופ ןעמונעגסיוא טשינרָאג טימ

 עשלגניי ענעסירעצ יד רעטנוא ןופ רָאה עגנַאל ,עכייוו יד טימ

 ךױא לָאמטּפָא ןוא ,ןעגנַאגעג ןענעז יז עכלעוו ןיא ,ןטעקשַאק

 םעד ןופ רעדָא ,םינּפַא ןופ טינש ןשלדיײמ ןלעדייא ןַא טימ

 רעד ןופ וליפַא טָאה סָאװ ,ּביײל ןשלדיימ.שידניק ןסָאגעגנָא-גנוי

 עשלדיימ יד ןזיװַאּבסױרַא גנודיילק רעשליּבסנַאמ רעטעקסַארטעצ

 .ןרעהעג ייז ןכלעוו וצ ,ןימ םעד ןטַאררַאפ ןוא ,עיניל

 ױרטש טליופרַאפ ןוא םילּכ ענעכָארּבעצ ןופ טסימ ןיא

 עגיצומש טימ טליּפשעג ןוא רעדניק טימ טכיש ַא ןסעזעג ןענעז

 ,טנָאמרעד ןעוװעג ךיז ןטלָאװ ייז יװ ױזַא ,רעּבָא ערעדנַא .ןטרָאק

 .לעװ ,לפיש ַא טימ טליּפשרַאפ ךיז ןּבָאה ,רעדניק ןענעז יז זַא

 ערעדנַא רָאג ,ןיירַא ךייט ןיא ןּפוטשוצּפָא טוװאורּפעג ןּבָאה ייז סעּכ

 ןפרָאװעגּפָארַא ןּבָאה ערעדנַא ךָאנ ןוא ,ךייט ןטימ ןיא ןיוש ןענעז

 .עגוצ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ךיש עטניטָאלּברַאּפ רעקיטש יד ךיז ןופ

 טעשטשעלּפעג ּבייל-רעדניק ןגידעּבעל ןטימ ןוא ,סיפ ערעייז וצ ןדנוּב

 .בָאנ ייז טּפַאשקְנעּב ַא ןעמונעגנָא ןעניקרימ טָאה'ס .רעסַאװ ןיא

 עטציהעגנָא ,עטליופרַאפ ענייז ךיז ןופ ןפרַאװאוצּפָארַא ,ןוטוצ

 ,גנילירפ ןעוועג זיא'ס--,רעסַאװ ןיא סיפ יד ןקייווסיוא ןוא סעקַאלױאוו
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 'רַאֿפ סָאד ןענוגרַאפ ןעוועג טשינ רעּבָא  םיא = זיא גנַאל = |

 ןּבָאה רעדניק-רעלטעּב יד ,גנילירפ ןטימ ךיז ןגיטעזוצנָא ןגינעג

 שידניק רעייז ,ליּפש-ןטרָאק גיצומש רעייז ןפרָאװעגקעװַא לָאמַאטימ

 ןּבָאה ייז .ןרָאװעג גידתילכּת-טלַא ןענעז ןוא -- ךייט ןטימ ןפיטש
 ןגיצעגפיהַא רעמינּפ עמַאװעװװּבָאל ,עגידנליּפש ערעייז ףיוא

 .ערַאמכ ַא יװ ןעניקרימ טלגנירעגמורַא ןוא טייקמירָא-תונמחר ַא
 עגיאומש יד םיא וצ טקערטשעגסיוא ,םולּב-גינָאה רעד ייּב ןעניּב

 ערעיז .לּברַא ענעסירעצ יד ןופ טקוקעגסױרַא ןּבָאה סָאװ ,טנעה

 .רָאה יד ןופ טילגעגסױרַא עטַאװעזוּבָאל ןּבָאה ןגיוא עשיצקש

 טימ טמױרקרַאפ ייז ןּבָאה רעליימ יד רָאנ ,סנרעטש עטּבעלקַאּב

 :ןסַאמירג עקנַארק טצינשעג ןוא ןזירּפַאק-רעלטעּב

 ,לגייט גינעלק ַא "עקשעּפעיל, ַא ףיוא ביג ,רבח --
 ןעמונעגסיוא ךיז טָאה רערָאנש-רעדניק הרבח רעד ןופ

 יזַא ,קילּב ןטלַא םענערַאפרעד ַא טימ - םינּפ שידניק שלדיימ ַא

 יד רַאפ דוס ןייק טריטסיזקע ןעוועג טשינ ןיוש טלָאװ סע יו

 עטליופרַאֿפ ,ענעסעגעגפיוא-ּבלַאה יד יו ױזַא ,ןגיוא-רעדניק עגיזָאד

 ..ןטייקרעטיּב עלַא טכוזרַאפ טַאהעג ןיוש ןטלָאװ ,ןייצ עשידניק

 עגייז ןופ רעקיטש סָאװ ,בײל גיצומש ריא טימ ךיז טָאה יז
 טייקטמעשרַאפמוא רעגידמערַאּברעד טימ ןּבָאה רעטרע עטסמיטניא

 .עגוצ ךיז ,רעדיילק עגיצומש יד ןופ רעכעל יד ןופ טקוקעגסױרַא

 .ָעג טייז רעשידניק ַא טימ ךיז .ןעניקרימ וצ טכידעג ץנַאג טקור

 םימ ןיירַא םינּפ ןיא טקוקעג םיא ןוא סופ ןייז ןיא ןּביר

 :קילּב ןגידנדַאלנייא ,ןגידהּפצוח ַא

 ..קירּב רעד רעטנוא רימ טימ םוק ,רבח --

 טימ ןקוקסױרַא ױזַא טשינ דניז יד ןָאק ןגיוא סמענייק ןופ

 -עילַאק ןופ ןגיוא יד ןופ יו ,טיײקתוירזכַא רעגיטסולג רעצנַאג ריא

 : .רעדניק ענערָאװעג
 -ער ןוא ןקילּב עמוטש טימ ריא ןּבָאה ךעלגניי םירבח יד |
 עקטוטיטסָארּפ-דניק סָאד ,קשח ןוא טומ ןבעגעגוצ ןעקנואוו עגידנעד
 רענעפלַאהַאּבמוא טימ ןוא ,קשח םענעגייא ןופ ןוטעג סע טָאה

 גידנעטשנָאמוא ךעלטנעה עגיצומש עריא טימ יז טָאה טייקטיישרַאפ

 ..,םיא וצ ןעקנואוועג ןוא -- ןעניקרימ טרירַאּב
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 ןדנוצעגנָא ךיז טָאה ןרָאצ רעסיורג ַא ,לקע ןַא ןוא קערש ַא
 :ןגירשעגסיוא ךיוה טעמּכ טָאה רע ןוא .,ןעניקרימ ןיא

 *!!ןלעטשּפָא ךיז וטסעװ סָאװ ייּב ,רעבָאטקַא,
 רע סָאװ ,טיורּב קיטש ַא ןפרָאװעגוצ רעדניק יד טָאה רע

 םעד יו ןטלַאהעג ,טייצ רענעי ןיא רענייא-רעדעי יו ,סע טָאה
 ,ןפָאלטנַא זיא ןוא ,שַאט ןיא ךיז ייּב רצוא ןטסרעייט

 םנופ ןשַאװאוצּפָא ךיז שינעפרעדַאּב ַא טליפעג טָאה רע
 רעד ןיא קילּב ןייז ןדָאּבעג טָאה רע ,קנַאטשעג-הנוז ןשידניק

 סעּפורג ןופ ןעועגסױרַא ךיז טָאה סָאװ ,טיײקצרַאװש רעטכידעג |
 | ,גערּב טייז רעטייווצ רעד ףיוא רעמייּב

 עטעקַאג עשירפ ןופ קילּבנָא ןטימ טשירפרעד ךיז טָאה רע
 "ַאװקסָאמ, רעד ןופ לגיּפש ןגינייש-טיירּב ןטימ ,ןגייווצ-רעמייּב
 ,עטירָאק רעגיכייוו ,רעגידרע ריא ןיא

 םענעצלָאמשעצ םנופ טרָאד-וא:ָאד ןיוש ךיז טנירג סע
 .טױר ךיז ןופ סױרַאךכױה טייז רענעי ףיוא רעמייּב יד = ,יינש
 ןוא סיורג ,טיירּב :ןעװעג יוװ זיא טלעוו יד ,,,םפטָא םענעטעלָאיפ
 ,עטלגילפַאּב טימ םי-רעּבליז רענעסָאגעצ ַא - למיה רעד ,ןייש

 סמערָא עטיירּב סיוא.טקערטש רע ,ןטייקיולב עדנעייגפיוא-ךיור
 "ביל ןיא םיא טריפרַאפ ,םוסרעווינוא ןצנַאג םעד םורָא-טמענ ןוא
 עלַא ןָאטדניצ ןוא קירוצ-טלַאפ ןייש ןייז ,ןטייקכעלדנעמוא עגיט
 ענירג ןוא ןלָאּפװק ענעדלָאג טכיײלַאּב ,רעזיה יד ןופ רעטסנעפ
 ,ןעגנַאזעג ןעגניז דרע ןוא למיה ,עּבלעזיד זיא טלעוו יד ,רעכעד
 ןּבָאה ןדנואוו ענייז עלַא ,ייז ןשיוצ ךיז טגָאלּפ שטנעמ רעד ןעוו
 ..רעטייא ןוא טולּב ןייז טפירט סע ןוא טנפעעגפיוא ךיז

 ,ןעגנַאזעג !ּפָארַא למיה ןגיטכיל םנופ ןעגנַאזעג ,ןעגנַאזעג
 ןטרַאה םעד רעּביא ןוא !דרע רעטיײרפַאּב רעד ןופ ןעננַאזעג
 ,גידנרישרַאמ ,גידנריפמואירט ,ךעליירפ ַא ךיוא ןעמ טגניז קורּב
 טכַאמ סע .טרעײלשַאּב ןיוש רעיילש-ןטיוט ַא טימ רעּבָא ,גגַאזעג
 . חיול ַא רעטניה טליּפשעגכָאנ טלָאװ ןעמ יו ױזַא ,קורדנייא ןַא
 | יב ,שרַאמ-הּפוח ןכעליירפ ַא/

 ןעייר ,ןעייר :ןטורקער ןעייג סע - :םורָא ךיז טקוק ןיקרימ
 .ןוש ערעדנַא ,רעדיילק עליוויצ ערעייז ןיא ךָאנ לייט .רעטעּברַא
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 ןא וצ ןיוש ןעגנַאלַאּב יז ןלעניש עשירענלעז יד ןיא טליהעג
 ,ענעסירעגפיוא ,ערעגניי יד -- ,רעמינּפ לײט .טלעוו רערעדנַא
 ןלױו ןוא טומ טימ ןסָאגעגנָא - ,עטרעטסיינַאּב ןוא עגידעגעל
 ,ןדימ ַא טימ ךיוא ןרישרַאמ ,ענעסקָאװַאּב דרעב טימ ערעטלע יד
 ןוא .ןגיוא יד ןופ סױרַא-טקוק קערש רָאנ ,םזַאיזוטנע ןשירעטילימ
 .רעטניא , םעד -- ןעגנַאזעג-יודיװ עכעליירפ יװ -- יז ןעגניז עלַא
 ,גנורעטסיינַאּב ,תוחֹוּכ גנַאזעג ןגיזָאד םנופ ןּפעש ןוא "לַאנָאיצַאנ

 ןוא האנק טימ ךָאנ ייז טקוק ןוא ,ןיקרימ ,רֵע טייטש
 --?ןעייר יד ןיא טרָאד טשינ ךיז רע טניפעג סָאװרַאפ : ףרואוורָאפ
 עטרַאה יד ףיוא טירט ענייז ןָא טשינ ןּפַאלק סָאװרַאפ
 יװ ױזַא ,טנַאה רעד ןיא סקיִּב רעד טימ ?ייז ןשיװצ רענייטש
 ןוא ןכַאמוצסױרַא טציא ךיז רע טָאה טכער ַארַאפ סָאװ --?יײז
 ,רעד :וָאקשיר רבח טזָאזעג םיא וצ טָאה יו ?רעדנוזַאּב ןייג וצ
 טכער ַארַאפ סָאװ ,"תיב, ןגָאז ךיוא ןומ - "ףלַא, טגָאז סָאװ
 0 ?ןיילַא גידרקפה ןּפעלשוצמורַא ךיז טציא רע טָאה

 זיא רע זַא ,טסייוו רע .ןרעפטנערַאּפ טשינ ךיז סע ןָאק רע
 רע יװ ,טליפ רע .טשינ רע ןָאק - שרעדנַא ןוט  רָאנ ,גידלוש
 .טימ ןוא ,טירט םעד ןטלַאהעגגָא ,הנחמ רעד ןיא ןעגנַאנעג זיא
 .םוא ,סעּפע רַאפ ןקָארשרעד ךיז ,ןרָאװעג דימ רע זיא לָאמַא
 ןטערט םירבח יד יװ ,טליפ רע .ןּבילּבעג ןגיל ױזַא ןוא ןלַאטעג
 ןייז רעּביא ןזיירּפש סיפ רעטנזיױט רעטרעדנוה ,ּבייל ןייז רעּביא
 רעּביא םיא ןזָאל ,רעטייוו ןעייג ןוא - ןקור ןייז רעּביא ,ּפָאק
 סָאד יו ,ךיט םייַּב ךעלגנייירקפה יד יװ ,םענעטערטעצ ַא
 /אדנַאלסור ץנַאג יװ ,דניק:עקטוטיטסָארּפ

 עיצולָאװער יד ,ןייז ױזַא סע ףרַאדַאּב סיוועג .,סיוועג,
 ןזָאל ךיז ?ןעד סָאװ ,ןרעוװ ךיז זומ יז ןוא םיאנוש ליפ טָאה
 ןעגנוכיירגרעד עלַא ןופ לּת ַא ןכַאמ ?דצ ןרעדנַא םנופ ןסערפפיוא
 רע טעװ -- ןגיז טעװ דצ רענעי ןעוו -- ;ןּבָארגַאּב ןיילַא ךיז ןוא
 רעכיילג ןיוש ךָאד זיא - ,לּת ַא ןכַאמ ןעמעלַא ןופ ייס-יוו-ייס ךָאד
 עיצולָאװער יד ןעװעטַאר וצ טנַאה רעד ןיא דרעװש רעד טימ
 סָאד ,טכער יז ןּבָאה סיוועג ,סיװעג ,ןבעל ענעגייא סָאד ןוא
 ןא ןָא ןָא ךיז טסילש סָאװ ,םענלצנייא ןדעי ןופ לרוג רעד זיא
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 ייּב ןדנוּבעגנָא יו ,ךיז ךָאנ ךיד טפעלש עיידיא יד ,עיידיא
 ךיא -- ."תיּב, ןגָאז ךיוא וומ -- "ףלַא, טגָאז סָאװ ,רעד .טייק ַא
 ןופ ןיז ןטושּפ ןיא ,ןדחּפ ַא ןיּב'כ לייו ,טלעטשענּפָא ךיז ּבָאה
 ,ןרעפטנערַאפ וצ ךיז ידּכ ,רָאנ ,ארומ ּבָאה'כ לייוו ,רַאפרעד ,טרָאװ

 ןופ ןכַאמוצסױרַא ךיז ידּכ .סעירָאעט ןיא ןייא סע ךיא לקיוו |
 ,ןדחּפ ַא ןייז וצ טוג עקַאט זיא'ס זַא ,סיוא ךיא רעלק - קסע
 ,ןתמארעדניא ,רעּבָא .טלעװ יד ןעװעטַאר ןָאק תונדחּפ זַא
 טָאה עקׂשָאז וו ,תונדחּפ רענייר ןופ ,ארומ ןופ ץלַא טמַאטש
 | ,ןפרָאװעגוצ רימ

 ךיא ,ןדחּפ ַא ןיּב ךיא :ייּברעד ןטלַאה ךיז לעוו ךיא ,טוג
 .רעדינ ַא רָאנ ארומ רעּבָא זיא ,ּבייל ןגייא ןיימ רַאפ ארומ ּבָאה
 ,טייקטרידיצעד-טשינ ךיז טימ ךָאד טגָארט ארומ -- ?ליפעג גיטכערט
 !טכער טשינ ךיא ּבָאה רשפא - :דצ ןטייווצ םוצ גיינ ַא ,קפס

 --?טרָאד רשוי רעד זיא רשפא
 --!ליפעג שירעפעש ,ךעלשטנעמ ַא ךָאד סע זיא ,ױזַא ּביוא
 ןופ גנולקיװטנַא ךרוד טרעגייטשעג ,טולּב עכעלשטנעמ סָאד

 עכעלשטנעמ סָאד ;טייקכעלגעמ-סגגוּפַאש רעטסכעה רעד וצ תורוד

 -- ,תונירדמ עכעלשטנעמ ןופ ןערטליפ יד ךרוד טגיניירעג ,טולּב
 ךרוד טּפינקעגנָא ,לַאװק-רוא ןייז ןיא ןקעטש ןּבילּבעג ךָאד זיא
 טסילפ סע ןענַאװ ןופ ,חוּכ ןטסואווַאּבמוא םענעי וצ ןדנוּב עמייהעג
 ןופ טפַאשנגייא עכעלדנעטשרַאפמוא יד םצע ןייז ןיא טגָארט ןוא
 ארומ זיא ןטפַאשנגיא עגיזָאדיד ןופ ענייא ,רוקמ ןכעלטעג ןייז

 ןשָאלעגסױא ןרָאװעג טייצ רעד טימ ןענעז סָאװ ,תונדחּפ ןוא
 .ןילַא ךיז ןופ ןײגוצסױרַא ,ןעגנוטסעמרַאפ עכעלשטנעמ עטסוּפ ךרוד
 טשינ רע טלָאװ ,טשיג ןעוו ,ןקָארשעג ךיז טָאה שטנעמ-רוא רעד

 ןצנַאג ןייז ןיא ,שטנעמ.-רוא רעד .רעטעג ןייק ןפַאשעג ןעוועג

 ,ךַאווש ַא רַאפ טכַארטַאּב ךיז טָאה ,רוטַאנ ןוא היח טימ לגנַארעג

 ןילַא ךָאד ךיז רע טלָאװ --טשינ ּביוא ,שינעפעשַאּב גיגנעהּפָא

 ןוא ,טָאג רַאפ - ,םעלַא ןופ לַאװק.רוא ןרַאפ ןטלַאהעג ןעוועג

 רַאפ תוחוּכ ערעקרַאטש ןגילייהרַאפ וצ ןעמוק וצ טפרַאדַאּב טשינ

 .ץעק ןוא יק -- ערעכַאװש רעדָא ,ןרענוד :םיא
 ןיא טשרעהעג טָאה "המיא, טנעמעלע רעד יװ גנַאל ױזַא
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 ועיגילער ,ךעלשטנעמ ַא ןעוועג שטנעמ-רוא רעד זיא - טולּב רעזנוא
 .עּביל ןוא הענכה ,סטוג ןפַאשעג ךיז םורַא טָאה סָאװ ,שינעפעשַאּב
 המיא ןופ טנעמעלע רעכעלטעג רעד ןעוו ,טייצ רעד טימ טשרע

 .ןצעג ןשינָאלוװיײט ךרוד טקירדרעטנוא ןרעוו וצ ןּבױהעגנָא טָא;; |

 . ,תומחלמ יד ןעמוקעגפיוא ןענעז ,טײקרַאטש ןוא טומ ןשירעניד

 ערעייז טימ תורישע רעלעירעטַאמ ןופ ןעגנולמַאזנָא ,ןעגנורעגָארעד

 סָאד ןלעטשוצקירוצ ידּכ .עטקירדרעטנוא ןוא עכַאװש ןופ תונּברק

 טפַאשרעה יד ןעניוועגוצקירוצ ידְּכ ,טלעוו רעד ןיא טכיוועגכיילג

 .פיוא קירוצ -- גיטיױג סנטשרערעלַא זיא ,טייקסטוג ןוא עּביִל ןופ
 ליֿפעג סָאד -- רעטקַארַאכ ןכעלשטנעמ םנופ קנופ ןכעלטעג םעד ןקעוו

 ,המיא ןוא תונדחּפ ןופ
 טכַארטעגסױא ןַא רעטניה ךיז ןטלַאהַאּב ַא טשינ סָאד זיא יצ

 .מוא ךרוד טגָאיעג--?ןוטעג ךיא ּבָאה סָאװ !לטנעװ שינַאּפש

 טייקגיצניוו ןיימ טימ ךיא ּבָאה ,ןטייקגיטכערעגמוא ןוא ןדנעטש

 חֹוּכּב זיא סע זַא ,טּבױלגעג ּבָאה ךיא סָאװ -- ,םעטסיס ַא ןפלָאהעג

 .טבַאמ רעד וצ ןעמוק - ןשטנעמ יד ןשיװצ רשוי ןעגנערּב וצ

 סָאד ,ןשטנעמ ןטיוט ןפלָאהעג ןוא רעכעד ףיוא ןכָארקעג ןיּב'כ
 טקיטשרעד רימ ןיא ןרָאװעג ןיא ארומ ןוא תונדחּפ ןופ ליפעג

 תונדהּפ ןופ ליפעג סָאד ,ןּבױלג ךרוד - ,ליפעג רעכעה ַא ךרוד

 ןּבױהעגנָא ּבָאה'כ ןעוו ,לָאמטסנעד ןעמוקעגקירוצ זיא ארומ ןוא

 רימ ןיא טשינ וַא ,סע טסייה .לַאעדיא םניא ןעלפייווצ וצ

 ,םעטסיס םניא רָאנ - ,דלוש יד טגיל
 םניא ?ןעלפייווצ וצ ןּבױהעגנָא ךיא ּבָאה סָאװ ןיא ,רעּבָא

 רעד רָאנ -- טכעלש רעדָא טוג ןענעז ןעיידיא טשינ ,ןיינ ?לַאעדיא

 .ןדָאטעמ יד ןיא -- ןעלפייווצ ןּבױהעגנָא ּבָאה ךיא -- ,שטנעמ

 רָאנ ,ןלַאעדיא ןופ טריפעגסיוא טשינ טרעוװ ןּבעל סָאד

 ,תֹומשנ יו ,ןעמיווש ןלַאעדיא יד ,םישעמ עכעלגעט-גָאט ןופ
 .םישעמ ןופ רמוח רעד ךיז טגייל ןּבעל ןיא .ןוא ,למיה ןיא קירוצ
 םניא טָאטשנָא סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאּב זיא רעלעפ ןיימ

 סָאד .םעטסיס םניא ןּבױלג וצ ןּבױהעגנָא ךיא ּבָאה ,שטנעמ
 ןָא ,תיּבלעּב םעד ןָא ןוּבשח םעד גידנעטש טכַאמ םעטסיס
 ןיא ךיז טלדנַאװרַאפ ןוא ּפָאק ןייז רעּביא טייג סע ,שטנעמ םעד
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 .ַאֹּב טָאטשנָא סָאװ ,עמנָאד רעטיוט ַא ןיא ,ןישַאמ-רוטרָאט 8
 ןוא טסירט טָאטשנָא ,גנופַאלקשרַאפ - יז טננערּב גנואיירּפ
 ...רעצ ןוא םירוסי -- גנוטער

 רעניטגיא רעד ,סטוג עטסכעה סָאד יא שטנעמ רעד
 זיא ןייֵלַא רע ןּבעל שירעפעש טסילפ סע ןכלעו ךרוד ,לֵאווְק
 לילה ,ךיז ןיא טייקכעלטעג יד ןליפ וצ ,ןּביוהוצפיוא ךיז ?וכג
 םעגעי ןָא טולּב ןייז ךרוד טּפינקעגנָא .ךעלטעג זיא שטנעמ רעד
 רע ןכלעוו ןופ ,טכַאמלַא ןופ לַאװק ןשירעפעש ןטסואווַאּצמוא
 ךעלרירַאבמוא ,ךעלפיײרנַאּבמוא ױזַא רע זיא -- ,סױרַא-טמָארטש
 טשינ טגָארט סָאװ ,לַאעדיא רעדעי ,טיײהטָאג יד יוװ גילייה ןוא
 .רעדמוא ךָאנ םעד ןופ רעמיטכייר עטצענערנַאּבמוא יד ךיז טימ
 ןפױא ןלַאפ זומ - ,טײקכעלדנעמוא רעד ןופ רעדָא ןטרעלק
 | ,"ןטייק יו ,שטנעמ

 ןעניקרימ רַאפ טמַאלפעגפיוא טָאה ןעקנַאדעג עניזָאדיד ייּב
 ,רעכעד עגירג טימ ,סמערוט ענעדלָאג עקפוק ַא .למערק רעד
 .ץנמורַא םיוצ ַא רעטנוא רעּבײװ יוװ -- ,ןבױש עגידלקניפ טימ
 טגטייוורעדנופ ,ןציּפש ןעצ יד טימ רעיומ עקיד יד ןוא ,טלגניר
 / .סױרַא ןבָאה סָאװ ,ךעלמערוט-לקניו יד ןּביױהעגפיוא ךיז ןבָאה
 ,רעטסנעפ ענעטינשעגסיוא שימייה יו ,עכיוה ערעייז טימ טקוקעג
 ,ןרעטמַאל עטבעלקעגפיונוצ ,עשידניק יו

 .ָאיזַא עגידתטממחרבמוא עצנַאג יד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה'ס
 טייקסיורג עגידנגָאלּפ עמיט יד ,המשנ רעשיסור רעד ןופ טייקשיט
 .שיּפעל יד ןיא ןסָאגעגסױא ןגיל ,טײהנעגנַאגרַאפ רעטלַא ריא ןופ
 ,ךעלמערוט רעלמערק יד ןופ ךעלרעטסנעפ עטקַאהעגסיוא

 ײװ ןטסענ תורוד ןוא תורוד ןופ תומשנ עשיסור סערַאמכ
 .ןקלַאּב ןוא ךעלקעד יד רעטנוא ,ןסמיזעג יד רעטנוא ,ךעלעגייפ
 רעשיסור רעפיט רעד ןיא סיוא טרָאד ןעירּב ןוא ,ךעלרעטסנעּפ
 יד -- ,טנעו רעלמערק יד ןיא טּבעװניּפשרַאפ -- ,טײהנעגנַאגרַאּפ
 ,רעטקַארַאכ ןגידנכוז ןשיסור םנופ טייקגיאורמוא עשיטסימ

  יפױא טציא טָאה "ײלַאּפ דנַארג, םנופ רעטסנעפ-טנַאװ ַא
 ןעלסקַא יד רעּביא ןגיוא עגידנענערב טימ טקוקעגסױרַא ,טמַאלפעג
 | ,טנָאװ רעלמערק רעד .ןופ
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 ןיא ןעמוקעגניירַא ןיקרימ זיא ןעקנַאדעג עניזָאדיד טימ
 ן:עלעג גידתונשקע ךָאנ זיא יינש רעד ,"דַאס יקסרעדנַאטקעלַא,
 ,רעמייּב יד ןשיווצ ,רעסייוו ַא ךָאד רָאנ ,ןטָארטעצ ,טרעדָאמשרַאפ
 : קנַאדעג ,סיינש םעד ,ןייז ןעמעגרַאפ וצ טכַאדעג ךיז טָאה'ס ןוא
 ,ןּפָארט ןטצעל ןיימ זיּב ,ןענַאד ןופ ןטערטּפָא טשינ לעוו'כ,

 .עגסױרַא ןסיר.יינש יד ןשיוצ ןופ ןיוש טָאה ךָאד רָאנ
 .קָאװַאּב זָארג טימ ַא ןיוש רָאנ ,דרע עטעקַאנ ןייק טשינ טקוק
 םעד ּבילֹוצ רָאנ ,טקייװעגכרוד ןעועג זיא זָארג סָאד ,ענעס
 ןצ.ַאו ןייז טימ רעטלֹוּב ןעמוקעגסױרַא סע זיא יינש ןסייוו
 ,םעט םענירג

 ןטעּבעג סױרַא יינש ןופ גיכערב-ץרַאה ןּבָאה רעזערג יד
 טָאה טניוו-סגנילירפ רעטכייל ,רעגנוי ַא ...ןעװעטַאר וצ ךיז םימהר
 ןרעדעפ יד יװ ,ןעלזערג יד טגידניועצ ןוא ייז ןיא ןזָאלּבעג
 ךיי יז ןּנָאה ,טרעטיצעג ,ןוה ַא ןופ לייט ןטשרעטניה ַא ףיוא
 ,סטכעילּב רעייז ןופ שינמייהעג סָאד ןזיװעגסױרַא ןוא טישעצ
 ןיא ןלעטש ייז עכלעו טימ ,ןעלצרָאװ עכעלצרַאװש יד וצ זיּב
 ,דרע.רעטומ רעד

 טקעלּפטנַא זיא שינמיהעג עשיזָארג עצנַאג סָאד ןוא
 רעד ןיא ,קנעּב יד ףױא .טײקכעלטנפע רעד רַאפ ןרָאװעג
 עדגליופ-ּבלַאה ןּפָארטעגנָא רע טָאה ,טפול-סגנילירפ רעגנוי רעטשרע
 ןוא ץומש ןיא ךיז ןּבָאה סָאװ ,םינימ עדייּב ןופ רעּבייל-רעדניק
 .טכייפ רעד ןיא ,רעטעלּב עגירָאיַארַאפ יװ ,טרעגלַאװעגמורַא דניז
 עגידורב ןיא טליּפשעג טנעה ענעטקָאװעגנָא ץומש טימ ןוא ,טייק

 ,.,ןטרָאק
 .גָא ץַאלּפ יקסגעסענזָאװ ףיוא ןיקרימ טָאה רעּבָא רַאפרעד

 .ביר ןייק ןעוועג טשינ ךָאנ ןענעז סע .רענלעז תונחמ ןפָארטעג
 ןופ ,רעסטכעוטנָא ןופ שַאמשימ ַא .עגידברע רָאנ ,רענלעז עגיט
 ,ןעלטנַאמ.לעפ ענערָאװעג-גיצומש ,ענעספעש ןופ ,"טעּבוש ,-לעפ
 שרַאֿפ ןופ ללש ַא .עטעדײלקַאּב סעקטרוק ענרעדעל טימ ךיוא
 .גיטכיר טימ ןטייז יד םורַא טיקנערּפשַאּב ,ךעלטיה םינימ ענעד
 ,ןטַאדלָאס עטרידנומ

 .-רעּבייװ ליפ ןעזעג ךיוא ןעמ טָאה עדנרישרַאמ יד ןשיווצ
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 ףטלעטשעגסיוא גיטכעמ ערעייז טימ ןּצָאה סָאװ ,ןטלַאטשעג עש
 רעמ ןעוסױא טלָאװעג ,רעמינּפ עשהכקנ ערעייז טימ ,ןטסירּב
 טשינ ייז ךיז טָאה סָאד רעּבָא ,ןײלַא רענעמ יד יװ ,שירענעמ
 :עגסױרַא ןבָאה ייז רעפייטש ןוא רעגיטכעמ סָאװ .ןבעגעגנייא
 יז ןּבָאה ךעלּבייוװגידערח-רצי רעמ ץלַא - טירט ערעייז טלעטש
 טנעה יד ףיוא ךיוה ןגָארטעג ןּבָאה ,טַאנסױא ןָא ,עלַא ,טקריוועג
 .ןייא ןּבעגעג ןעמעלַא ןּבָאה ןסקיּב יד ,ןסקיּב עגידנעור:לסקַא ןוא
 ןשטנעמ עגימֹורַא יד ןופ ןעמונעגסיוא ןיוש ייז ןוא ןעזסיוא
 ;שרעדנַא סעּפע .רָאג ייז ןופ ןפַאשַאּב ןוא סַאג רעד ףױא
 | -,רענלעז

 עשיטעיװָאס}, יד ,היוול ַא ךָאנ יו ,ןעגנַאגעגכָאנ ןענעז יז ךָאנ
 היפש יד טימ רעדניק עזָאלמײה עטעקַאנ יד - ,"ךעלדרעפ
 יָארּפ ןשטנעמ-קעז יד רַאפ טריפעג ןּבָאה ייז סָאװ ,ךעלעטילש
 טכַאמעג יז טָאה קשח רעשידניק רעייז .ןענַאּב יד ןופ ןטנַאיװ
 טשינ ןוא ,גנוגיטפעשַאּב רעכעלצונ רעייז ןיא ןסעגרַאפ טונימ ַא
 וצ םיתּבילעּב ערעיײז ןופ תועיבּת עגידנענָאמ יד ףיוא טקוקעג

 . יִעג יז טייקשידגיק רעייז רעּבָא טָאה ,געוו ןטמיטשַאּב םניא ןייג
 עשידניק-ףיטש יװ טנַאּפשעגנײא ,ןטַאדלָאס יד ךָאנ טפוטש/

 ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז יז ןּבָאה - ךעלעטילש יד וצ סעקַאבערשז
 ."לַאנָאיצַאנרעטניא , םעד ןעגנוזעגטימ ןוא גנַאג ןשירענלעז םעד

 זיא'ס .טקוקעגכָאנ יז ןוא טלעטשענּפָא ךיז טָאה ןיקרימ

 ײרַאפ ןרָאװעג זיא "רעּבָאטקָא, זַא ,ןעמוקעגרָאפ לָאמַאטימ םיא

 עכעלשטנעמ טָאד רע טסערפ היח ַא יװ ןוא ,היח ַא ןיא טלדנַאש

 ..רעהפיוא ןָא שיגעטעשַאּב

 08 11 עווקסָאמ ,שא
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 8 לא רע אש = טי ו יא ואג

 {5 לטיּפַאק

 טנווייל ךָאנ רעגנוה

 ןיא טכַאמעג םיא טָאה סָאװ ,ןעזרעד סעפע טָאה ןיקרימ
 ןסיװרָאּב ןייז ןגעוו זילּב טקנעדעג טָאה רע ,ןסעגרַאפ םעלַא

 טימ ןעמַאזוצ ,ךיז טּביײר סָאװ ,עטנעיּפ רעטעקַאנ ןייז ןגעוו ,ךיא
 .ןָא ,"קָאליואװ, ןטרעכעלעג םניא עשטינָא רעטליופרַאפ קיטש ַא

 סָאד טליפרעד טָאה רע ,רַאוטָארט םנופ טלַאפסַא ןטכייפ םעד

 ןרָאװעג ןײלַא ךיז זיא רע .,ּבייל ןייז ףיוא דמעה עגידנכירקעצ

 רעגנוה ןגיטכעמ ַא טליפרעד טָאה רע .גידלקע ןוא גיסירדרעביא

 .,טנווייל רעגידעקַאנק ,רענעשַאװעג-שירפ וצ טשרוד ןוא

 רעד םיא ייּב ןפורעגסױרַא טָאה טנווייל וצ טּפַאשקנעּב יד

 .רעדמעה עשרעּבייו ןופ ,רעדמעה ןופ קילּבנָא

 .גנעקַא ,"ץַאלּפ ןטיױר, םוצ גנַאגוצ םייּב ,רַאוטָארט ןפיוא

 עגידנענערּב רעכלעוו ןופ ,ַאיַאקסרעװט רעגילייה רעד רעּביא

 ןענַאטשעג ןענעז ,טייקלעה-גָאט ןיא ןרָאװעג ןשָאלעג ןענעז טכיל

 ןעמענרָאפ ןיא ,ערעגנוי ַא ענייא ,ערעטלע ןַא ענייא ,ןעיורפ ייווצ
 וצ ןטָאבעגנָא ןוא רעמינּפ עטרעיילשראפ-טכידעג טימ ,ץרַאװש
 יװ ,טפנַאז ןּבָאה ייז עכלעוו ,רעדמעה ענעדייז עשרעּבייװ ןּפױק

 ילװצ עגיזָאדיד ,טנעה ערעייז ןיא ןטלַאהעג ,רעדניק עניילק

 ןטלָאװ ייז יו ױזַא ,סענימ-רעמינּפ עמורפ טַאהעג ןּבָאה ןעיורּפ
 ןעוועג שרעדנַא סעּפע טשינרָאג ןבעל ץנַאג רעייז ןופ ךשמ ןיא

 יװ ױזַא ,ךיור-ייו ןכעלכריק ןיא ךיז טלזמנעװעג רָאנ ,ןוטעג

 עג טשינ ,תולפּת עמורפ ןעלמרומ ץוח ַא ,ןטלָאװ ןּפיל ערעייז

 ,עטּברַאקעג ערעײז ןבָאה ךָאז ,ןלייצרעּביא ייווצ ןייק טנָאק
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 .רָאֿפ רעד ,סנרעטש עשרעּבייו עכייוו יד ףיױא ,רָאה ענעדייז
 עטנכײצַאּבקרַאטש ערעייז ןופ גיוּבסיוא רעטנַאנעלע ,רעמענ
 יד רעטנוא ןופ ןקיִלּב עגידנרעטיצ ,ענעקָארשרעד יד ןיא ןעמערּב
 ןופ ,טייקכעלטלעוו ןופ טגָאזענסױא -- ךעלטייה-ןגיוא עגירָאה-ץרַאװש
 טימ ,עטרילָאק:עזָאר ענעשַאװעג יד ןופ יוװ יז ןופ ,גָאטלױאוװ
 .גָא ןּבָאה ייז סָאװ ,רעדמעה-טסיטַאּב ענעדייז עטצעזַאּב ןציּפש
 ,קַאמשעג רעגידערה-רצי ןגָארטעג ךיז טָאה ,ןפיוקרַאפ םוצ ןטָאּבעג
 גידרעמּוז ןופ ךורעג ןשימייה ,ןגידנקעוורעד ןטימ טשימעגסיוא
 רעד ,םישוּבלמ סעמַאמ רעד ןופ ךיז טגָארט סָאװ 4,ןילַאטּפַאנ
 טָאה טסיטַאּב .ןשרעּביוו ,ןכייוו ןופ קילּבנָא רעכעלנייוועג
 .רעד ,רעירפ יו רעמ ךָאנ טָאה רע ,טרוּכישעגנָא טושּפ ןעניקרימ
 עטלגנַאמעג ןרעה וצ ןוא ןדָאּבוצסױא ךיז שינעפרעדַאּב יד טריּפש
 ,רעשרעּבײװ ןופ קילּבנָא םייּב ,טױה ןייז רעּביא ןקַאנק שעװ
 ײװ רעגיצומש ךָאנ ןעמוקעגרָאפ ךיז רע זיא -- שעוו רענעשַאװעג
 טשינ לָאז ןיילַא קילּבנָא ןייז ןיוש זַא ,טַאהעג-ארומ :רעירפ
 ,טסיטַאּב ןשרעּבייו ,ןטעלגעגסיוא ,ןטריצעגסיוא םעד ןכַאמ גידורּב
 לױמ ןייז ןיא ..טכעניהּפוח עגידניז ןיא טנָאמרעד טָאה סָאװ
 ,םױלפ רעגיטפַאז ַא ןופ םעט ןסיז םעד טַאהעג רע טָאה רעּבָא
 .ּמִא ךיז טָאה רע .טכוזרַאפ ןעוועג סָאװ.רָאנ טלָאװ רע סָאװ
 ענייז טימ ןעקנורטעג ןוא ןענַאטשעג ,סנטייוורעדנופ טלעטשעג
 רערענניי רעד ןופ קילּבנָא ןגידרעטעלּב-שירפ ,ןרעּבױז םעד ןקילּב
 ןופ ןקַאנק סָאד ןעמענרַאפ וצ טכַאדעג םיא ךיז טָאה'ס ,יורפ
 .מורַא םיא טָאה גנַאלרַאפ רעשידניק ַא .טייקכייוו רענעדייז ריא
 ,.טנַאה רעד טימ ןרירוצנָא יז שטָאכ ןוא ןייגוצוצ : ןעמונעג

 ןמיוא ןעגנערּב ןענָאק סע ןעקנַאדעג ַארַאפ ץלַא סָאװ-וצ
 ײז ןּבָאה ןעניקרימ ייּב - ,רעדמעה ענעדייז ,עשרעּבייװ ןעניז
 יװ ױזַא ,ןליפעג עטסלדייא ןוא עטסנייר יד ןפורעגסױרַא טציא
 -עג ןרָאװעג ןיש ןילַא קילּבנָא ןטעקַאנ רעיײז ךרוד טלָאװ רע
 ,טרעטיילעג ןוא טגינייר

 עטכוטַאּב-טוג ןוא עטכושַאּב-טוג ַא ןעזרעד טָאה רע ןעוו
 רעגילייה רעד ןופ ןעמוקעגסירַא טציא זיא סָאװ ,עטרעױּפ
 טימ ןעמונעגנָא ,ןעיורפ יד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןוא ,ַאיַאקסרעװט
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 ,רעדמעה יד ןופ טסיטַאּב-ןדייז םעד רעגניפ עטעּברַאעגסױא עריא
 רע טָאה - ,יאדװַא ךיז ןעגנודעג ,טדערעג סעּפע ,ייז טּפַאטעג
 ענייז ןיא טכעװשרַאּפ ,טגידיײילַאב טליפעג סָאװ:סעּפע ןופ ךיז
 | ...ןליפעג

 טימ טיײלנַאּב ןעועג טציא ןיוש זיא ךיז ןּפעלשמורַא ןייז
 טשינרָאג ןָאק רע .רעדמעה ענעטסיטַאּב יד ןגעו ןעקנַאדעג יד
 .רַאפ וצ רעדמעה ערעייז ןטיּבנָא ןענָאק ןשטנעמ יו  ,ןייטשרַאפ
 סָאװ ,עטסנגײא סָאד ךעלטנגיא ךָאד ןיא דמעה ַא .ןפיוק
 םֹוצ עטסטנעָאנ סָאד - ,טױה עטייווצ ַא ,טגָאמרַאפ שטנעמ ַא
 ,טײקגנרָאּברַאפ רעטסמיטניא ןייז ןיא םיא טימ זיא סע .ּבייל
 רעטטטנעָאנ רעד ייּב ,ןּברַאטש ןייז ייּב ,ןרעוװ ןריוּבעג ןייז ייּב
 ןרעדנַא ןַא ןזָאל ױזַא יװ ,ןשינעּבעלרעּביא ענייז ןופ טיײקטנעָאנ
 -- !רעגניפ יד טימ ןּפַאטנָא סע

 ּםיא ןיא טקעװרעד טָאה רעדמעה יד ןופ קילּבנֲא רעד
 ,טסואוועג טשינרָאג טָאה רע ,טנוויל וצ רעגנוה ןגידארומ ַא/

 וצ יװ ױזַא טקנוּפ ,רעדמעה וצ גירעגנוה ױזַא ןייז ןָאק ןעמ זַא
 טשינרָאג ןגעװ ןָאק רעגיטשרוד ַא יו יױזַא טקנופ .טיױרּב
 ןיק טציא רע טָאה ױזַא ,ןלַאװק עגיסילפ ןגעוו רָאנ ןרעלק
 ןגידעקאנק-שירפ יװ ,ןעניז ןיא ןּבָאה טנָאקעג טשינ ךַאז ערעדנַא
 רעּביא טנװיײל רעקיטש ענייר ןוא ,בײל ןייז ףױא טסיטַאּב
 ,סיפ ענייז

 ןטציהרעד ןייז ןיא טקעװעג ךיז ןּבָאה סעיזיו ענעגושמ
 ןיא טמיוש רע ןוא ןטעקַאנ ַא ןעזעג ךיז טָאה רע .,ןריהעג
 ןופ סעיצַאיצָאסַא .ַארַאפ סָאװ וצ ,,.טנווייל ןופ ךייט ןגיסילפ ַא
 ,ךַאז ַא -!ךַאז ַא ןופ קילּבנֶא ןַא ןעגנערּב ןָאק סע ןעקנַאדעג
 .נעילג רעד יװ ןרוּכישנָא לָאמַא ןָאק ךַאז עכעלגעט ,עטושּפ ַא
 -ייו םענייר םעד ןופ קיִלֹּבנֶא םגופ ןיא ןיקרימ ,ןייוו רעטסגיד
 רעטלגילפַאּב ַא טּבעװשעג ןוא ןרָאװעג רוכיש טסיטַאּב ןשרעּב
 .נעּב טקעוװרעד םיא ןיא ךיז ןּבָאה'ס ,ןסַאג רעװקסָאמ יד רעּביא
 יז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע סָאװ ,ןעגנַאלרַאפ ןוא ןשינעק
 יד ןופ ןטניו עגידנגָאי יד ךרוד טשיװרַאפ גנַאל ןיוש ןענעז
 סעפע סָאװרַאמ ,ןטיײהנעגנַאנרַאפ עגעסָאלפענּפָא ןוא ןשינעעשעג
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 ןופ ןירַא ןריהעג ןייז ןיא ןעמיווש וצ ןעמוקעג לָאמַאטימ זיא
 ?ןעקנעלעה ןופ רכז רעד סױרַא טכַאנ רעד

 ױזַא טשינ ךָאד ןוא ,זיא יז יו ױזַא ןעזעג יז טָאה רע
 .סיױא סעיזיו ענייז ןיא טציא טָאה שרעדנַא ץנַאג ,זיא יז יװ
 ענעניטַאש עריא ףיוא טוה רעשירענעמ רעטשטיינקעצ ריא ןעזעג
 ןפיוא רעגלָאק רענעסקופ רעלעג רעד שרעדנַא ץנַאג ןוא .רָאה
 עשיטלעוו:טשינ עגעעזעגנָא ןַא ,לטנַאמ ןטשיװרַאפ-רילָאק ,ןגירָאה
 רע סָאװ ,סָאד ,ריא ןופ טלַארטשעג טָאה טַײקסײװ ןוא טייקנייר
 יד טנַאה ןייז טימ טרירַאּב טָאה רע ןעװ ,טליפעג לָאמַא טָאה
 .עגסױא ,עגידנלַאפּפָארַא עריא ןופ טײקניטַאלג עליק ,עגידנור
 ןטימ ןיא ,ָאד ןעמוקעגקירוצ םיא - וצ זיא - ןעלסקַא ענעטענק
 םיא זיא'ס ןוא ,ןפיל ענייז ףיױא טליפעג סע טָאה רע .סַאג רעד
 ןגעװ גנורעניארעד יד .ןגיוא יד ןיא גיטכיל ןרָאװעג לָאמַאטימ
 טדָאּב ןוא רעדיילק .עגיצומש ענייז ןופ סיֹורַא םיא טמענ ריא
 גילייה ַא .ןרעסַאװגרעּב ענעלָאטשירק ,עליק ןיא סא םיא
 .ּביײל ןייז ןופ ןשינעפיט עגימוהּת יד ךדוד ךרודַא-טייג ןרעטיצ
 ,טרעטיילעג טרעוו קנַאדעג רעדעי ,וורענ רעדעי ,ענייז עלעצ עדעי
 ךיז רע טָאה ױזַא ,סױרַא ּבײל ןכעלרעטומ םעד ןופ דניק ַא יװ

 טייטש רע ןוא ןרעיילש:טלעוו ענעליוהרַאּפ יד ןופ טלקיװעגסױרַא

 טקעדַאּב למעדעפ ןייא ןייק ,דמעה  ןייק .ךיז טימ ןיילַא טעקַאנ

 ךָאנ טלדנַאװ קנַאדעג ןייא ןייק .טייקכעלרעסיוא ןייז טשינ ךָאנ

 ...טייקכעלרעגיא ןייז ןיא םורַא טשינ
 יד זיא ןדנואוושרַאפ ןוא ,עגר ַא םיוק טרעיודעג טָאה'ס

 ןופ טייקטכייפ עגיצומש יד .זיולּב זיא ןּבילּבעגרעּביא .,עיזוליא

 עגידגשטּפָאט יד ,ּבייל ןפױא דמעה עגידנכירקעצ סָאד ,סַאג רעד

 ןוא - עטָאלּב רעד ןיא סעקָאלױאװ ענעּבירעגסױא יד טימ סיפ

 ןּבעלןואבײל ן{ףױא טײקנירג ןוא ךָאמ ןופ סקַאװגָא ןַא
 ןיא טּפעלש ןטלעװ:גָאװ ענעליוהרַאפ ןופ טייקרעווש ענרעיילּב ַא

 | ...ןטנורנּפָא עפיט יד
 יב רעילש רעסייװ רעד יװ ,טָאה עיזליא יד רעּבָא

 .ריא וצ גנַאלרַאפ םעד ןוא טּפַאשקנעּב יד טזָאלעגרעּביא ,הלּכ ַא/

 ןופ ןּבױהעגסױרַא ןגָאה גנַאלרַאּפ רעד ןוא טפַאשקנעּב יד ןוא

7 : 
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 לנילפ ןּבעגעג ןוא טרעטיילעג ןוא טגיניירעג ,ןטייקגירעווש עלַא
  ףעד ךָאג ןקוקוצכָאנ ןוא ןּבױה וצ רעגניפ ץיּפש יד ףיוא ךיז
 ,רענעדנואוושרַאּפ

 טייקנייר עסייוו יד זַא ,טליפרעד רע טָאה רעּבָא לָאמַאטימ
 | ,םיא ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה

 -עגסורַא םיא םידעפ עטּפינקעגנָא ךרוד טָאה טנַאה-ףושיּכ ַא
 סָאװ ,ןטייקנירג עטכייפ ןוא ןכָאמ ענעסקָאװעגנָא עלַא ןופ ןגיוצ
 ןיא טפושיּפעגקירוצ םיא טָאה ןוא ,ןפרָאװעגנָא טָאה ןּבעל סָאד
 ןופ ןגָארטעג טרעװ רע יװ ,טליפ רע ,ןײרַא ןרָאירעדניק יד
 .גָא ןיא טכַארּבעגנײרַא טרעװ רע יו ,טנעה עקרַאטש ,עמירַאװ
 ךיוּב ןייז רעּביא ךיז ןסיג סָאװ ,סרעיײלש-רעסַאװ עטמירַאװעג
 טרעװ ןוא ןעלקיװ ענעטנווייל ןיא טליהעג טרעװו רע .ןקור ןוא
 ..ןטלעװ ערעדנַא ןיא םעד ךרוד ןגָארטרַאפ

 סעקנעלעה .ןעגנַאלרַאפ ןוא ןטפַאשקנעּב ףיוא ךיז ןקעוו סע
 ענייז ןופ סרעטומ-רעּבײװ עלַא טרעּפרעקרַאפ בײל שילדיימ
 | ,ןרָאי-רעדניק

 ןיא סעשיטסַאטנַאפ טפַאש עכעלרעּפרעק ענעזַאלעגפיוא סָאד
 סָאװ ,סעציילּפ עשלדיימ עליק ,ענעטענקעגסיוא ןופ גנולעטשרָאפ רעד
 ןיירַא ךיז ןגָארט סע ןוא ,םעט-גינָאה א יו ןבילנעגרעּביא זיא
 :עגןעמופרעפ-ןילַאטּפַאנ ַא : תוכולח ערעדנַא . ,ןשטנואוו ערעדנַא
 גידניז } רעדיילק סעקשטָאמַאמ ןופ טליפעג ךיז טָאה סָאװ ,קַאמש
 יּפָא ןַא יו ,ךיז טָאה סָאװ ,םינּפ טוט ַא ןופ ןקילּב עגידגדַאלגייא
 .ַאּברעטנוא ןייז ןיא ןענוּפשעג ,םידָאפ-ענכַאי-עּבָאּב רענעסירעג
 ןופ ןיוש ...ןוואורּפ-דרָאמטסּבלעז ןופ סעיזוליא ןטשער } ןייזטסואוו
 ךָאד ,ןעגנַאלרַאפ עגידהוואת ,ענעּבָארנַאּב ןוא עטקעטשרַאּפ גנַאל
 וצ ,ןטסירּב ענעסָאגעגנָאךלימ וצ ,ענעּבילגעג-.ןּבעל טולּב םניא
 .רָאפ ןופ ךיז ןּביױה סָאװ ,רעכייב עגישיילפ ,עפייר ,עשרעּבייוו
 .רַאפ ןגידרעצ ןופ םעט רעד ...רעדיילק ענעדייז-ץרַאװש עמענ
 .טסואווַאּב ןופ דנַאר ןפיוא טנייה זיּב ףיוא ךָאנ ךיז טלַאה ןעגנַאל
 *עג ןשעלסיוא םוצ ,ןעגנוטסולג עטּבעלעגסױא טשינ עלַא ,,.ןייז
 ,טרעּפכַאעג ,טרעטיילעג ןרעוװ ,זיורּבפיוא רעייז ייּב ,ענעגנואווצ
 ןופ טזיילרעד ,ןעגנוזיורּפ עגידניז ערעייז ןופ טפמעקעגסיוא ןרעוו
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 טי יג

 יי

 עצרַאװש ערעיײז ןופ טלקיװעגסױרַא ,ןטסענןעגנַאלש ערעייו
 -עלכיירגרעד טשינ רענעי וצ טרעטיילעג ןוא ןּביױהרעד ,סרעיילש
 .רַאפ יז - ,םיא ןיא ףיױא טציא ךיז טלַאה סָאװ ,טייקטייוו רעכ
 ןיא םיא טימ ךיז ןדָאּב ייז ,תווצמ וצ תוריבע ןופ ךיז ןעלדנַאװ
 צסיײװ ןיא םיא טימ ןייא ךיז ןעלקיוו ןוא ןרעסַאװ עשידניק ,עיול
 ...ןעלקיוו ענעטנגווייל

 ּבָאה ךיא ןדייס ,שרעדנַא טשינ ? רימ טימ טנייה זיא סָאװ --

 ?טליקעגוצ ךיז רָאג רשפא ? סָאװ יצ ,טײקמירַאװ-סגנילירפ ,טייקטיראוו
 סָאד ,גנומעשרַאפ יד ,ןפרואוורָאפ יד ןפלָאהעג טשינ ןּבָאה'ס

 | ,ןקירדרעטנוא ענעגנואווצעג
 עטנעיפ רעטעקַאנ רעד ןופ ירּב םעד רעמ טשינ טליפ רע

 ןטרַאה ןָא קָאלױאו םענעגנַאגעגסױא םנופ ךיז ןּבייר סָאד ןוא
 טשינ טסערעד סע .טוג םיא טוט גָאטיײװ רעד ,טרעקרַאֿפ ,.,ןליטש
 טליפרעד רֶע .ץלעּפןטּפעש רעטסואימרַאפ רעגידמירעוו רעד רעמ
 ןָא קרַאק ןטעקַאנ ןופ ןרירנָא עכעלסירדרעּביא סָאד רעמ טשינ
 טשיג טסירדרַאֿפ סע ,רָאה-לָאװ עטצונעגסיוא ןופ טייקנירָאה רעד
 יד ,רעטרע עטסמיטניא יד ןופ ןרירַאּב עטכעװשרַאֿפ סָאד רעמ
 ףןרעסַאװ עול - ,םידעפ-זוה ענעּבירעגסוא ןופ טײקטעקַאנ

 .ַאֹּב טנעה-רעטומ -- ,ןייּב-קור םעד רעּביא ךעלּביל ןליק ןעמָארטש
 ,,,ביל טעקַאנ ןריר

 טגיר סע יו ,טליפרעד רע .םיא ןלַאפַאּב ןּפָארט עגיטסגנַא
 ,טייקליק םינּפ ןייז רעּביא ןרעטש .ןטציהעצ ןייז ןופ

 רָאג ףרַאדַאּב ? סָאװ יצ ,ךיז טליקעגוצ-- ,קנַארק ןיּב ךיא --
 ? ואוו רעּבָא -- ? םיהַא ןייג

 . ףיוא קירוצ ךיז טניפעג ןוא םולח ןופ ןלַאמענסױרַא זיא רע
 ,דרע רעד

 טָאה ךעלטנגייא זַא ,טנָאמרעד טציא טשרע ךיז טָאה רע
 עגדורּפיָאטסישט ףיוא הריד רעד ןופ .ןייג וצ ןיהואוו טשיג רע
 .טג וָאקשיר רבח ןטימ ךערּפשעג ןכָאנ טָאה רע .קעװַא רע זיא
 ףױא טָאה רע ,ריא ףױא טכער ןייק טשינ טָאה רע זַא ,טליפ
 מָאה עייג ןייק ,ןּביילגוצרעּביא ריא ןיא קשח ןייק טַאהעג טשיג
 ,טַאהעג טשינ רע
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 ןימ ַא ןיא טניטכענעג רע טָאה טכענ רָאּפ עטשרע יד |

 עטצעל יד .רעוט עשיטעיווָאס ענעמוקעג טָאטש ןיא רַאפ הינסּכע

 ..עוָאלמיײה טימ ,סָאג ןיא רָאג טכַאנ
  יִעג ךיז רע סָאה -!ןטַאט םוצ ןיײגפױרַא רָאג רשפא -

 ךיז לכ.םדוק ןעז ףרַאד'מ .דמעמ םעד ןיא טשינ ,ןייג -- ,טגערפ

 סָאװ ,טעּברַא רעד וצ ןייגקירוצ ףרַאד ןעמ .,ןענדרָאוצנייא ואוו
 זיא םעלא ךָאנ .ךעלצונ ןכַאמ ךיז ףרַאד'מ .ןייז טשינ לָאז סע

 יקירוצ טעװ רע ,ָאי .ךַאז עגיטיונ ַא *טעטימָאק-סטפַאשטריוו, רעד

 יד ןרױלרַאפ - םירבה יד ןלייצרַאפ .טענרַא רעד ֹוצ ןייג

 .ערעדנַא ןַא ןכוז -- ,גנוגיואוו
 טָאה רע סָאװ ,סָאד טרזחעגרעגיא לָאמַאכָאנ ךיז טָאה רע

 טזָאלרַאפ טָאה רע טניז ,געט רָאּפ עטצעל יד רַאפ טגָאועג
 ןעוועג ןענעז סע ,רעּבָא ."ךעלצונ ןכַאמ ךיז ףרַאד ןעמ, : ןעקשָאז
 ףוג רעד .סעּפע ןָא ןענָאמרעד וצ ךיז יו ,רעטרעוו עכעלרעסיוא

 טּפעלש רעגירעפעלש ַא ,טעלּפרעניה ןיא רעפיט לָאמַא סָאװ טלַאּפ

 יעג יד ףיױא ךיז טקוקרַאפ ,"ץַאלּפ ןטױר,ג םעד ךרוד ךיז רע

 יעװקרעצ רעקסװעליסַאװ רעד ןופ סענַאּברוט עשיקרעט עטיירד
 ןופ .קרעמ ןוא ןסַאג רעּביא ךיז טכײלש רע ,ךיז טכיילש רע
 טשינ רעיש .תורוחס טימ טקַאּפעגנָא רופ ַא סױרַא-טרָאפ ףיוה ַא
 ןָא ןסױטשעגנָא ךיז ןרָאוטָארט יד ףױא ,ןרָאפעגרעּביא םיא
 עגעסקָאװעגנָא ,ּפעק עטלָאגעג טימ ןשטנעמ .ןשטנעמ עגידנלייא
 ףיוא ךיז טּפעלש רע .,סמערָא יד רעטנוא ןלעפטרָאּפ טימ ,דרעצ-

 ,סטעפ םענעגעלרַאפ ןופ קנַאטשעג ַא .רעּבירַא טייז רעטייווצ רעד
 טרעלכיײּפש ,ןײרַא םינּפ ןיא םיא טגָאלש שיפ ענערָאװעג-טלַא ןופ

 ענעצלַאזעג ,שיילפ גידנקניטש ,רָאיװַאק ןגידנליופ.טיר ןופ

 ןעמ אהה ַא .ץכעגעשזד ןופ תוחיר עקרַאטש .לעפ ענרעבלעק
 .רַאירטַאּפ רעטיירב ַא טימ סור רעגידמינפ-טיור ַא ,םיא טּפוטש
 .אשמ ןטסַאק ַא טימ םיא ףיוא ףױרַא-טלַאפ דרָאּב רעשילַאב

 .טרעקעגרעּביא טשינ ךיז רעיש
 ּוסיפ יד רעטנוא ךיז וטסרעטנָאלּפ סָאװ ! רענעטלָאשרַאפ --

 - ןסָאװ יצ ,דנילּב - !אשמ ַא טימ טייג שטנעמ ַא - טשינ טסעז
 ךעלדייב עגילייצמוא .ץַאלּפ-ערַאברַאּב ףיוא ךיז טניפעג רע
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 .קורּב ןגיצומש ןפיוא ךיז ןרעגלַאװ ןכַאז ןוא תורוחס ,ןלעטש ןוא
 רעד ףיוא טּפעלשעגסױרַא ןעגנוניואוו ןוא רעּביטש ןופ סעכעּבעּב
 ,לויטש עטלַא ,סגקעדרעּביא ענעשוילּפ .המרש ַא ךָאנ יו ,סַאג
 ןשטנעמ יד יו ױזַא ,רעסעמ-לּפָאג ןוא רעלעט טימ ןעמַאווצ
 םילּכ ןייק ןצונַאּב וצ רעמ טשינ - טכַאמעגּפָא ךיז ייּב ןטלָאװ
 רעד סע זיא רעדיוו רָאנ .רישעג רעייז סױרַאפרַאװ ,ןסע םוצ
 עגיטכיר לָאמסָאד ,םיא טפושיּכרַאפ סָאװ ,טנווייל ןופ קילּבנָא
 ןשירעטילימ ַא ןיא ןוטעגנָא ,ןַאמ רעטלַא ןַא .,טנווייל-רענעמ
 וצ יו ,ןגיוצעגסיוא טייטש ,סעפילש ענעטינשענּפָא טימ ,ףידנומ
 ןופ רָאה עיורג עטנעלפעג-טוג יד טגעווַאּב טניוו רעד .,דַארַאּפ ַא
 ןַאמ רעד .םינּפ סיורג גישיילפ ןייז טלטױר ןוא דרָאּב רעד
 טימ סעקטַאג עגעטנוװײל ענעשַאװעגסױא טנעה יד ףיוא טלַאה
 סָאד ןגָארטעגכָאנ טלָאװ רע יװ ױזַא ,עדריוונגייא ןוא דובּכ ַא
 ןיוש טגָאז סע יו .רבח םענעלַאפעג ַא ךָאנ ןלַאדעמ טימ עלעשיק
 ,טנעה יד ףיוא סעקטַאג טימ .לַארענעג ַא ןֹופ קילּבנָא רעד - ץלַא
 עמענרָאפ ןעייטש קילּב ןטרענײיטשרַאפ ןּבלעזמעד טימ
 עגעלישנעש ןיא טליחעגנייא ,ןעמַאד ערעטלע ,סעקטַארקָאטסירַא
 ,ּפעק יד רעּביא ךעלשוילעּפַאק עטעקָאק ,עניילק טימ סענירעלעּפ
 .טעּב ,ןטעורעס ,רעכיטשיט עטסערּפעג טנעה יד ןיא ןטלַאה יז
 עטלַא ,ןעלטנַאמ ענעלוקַארַאק - ערעדנַא .שעווּבייל ןוא שעוו
 ןוא רענַאיצענעװ-טלַא ערַאּברעדנואו ,גייצעג-רעּבליז ךעלקיטש
 .ּבייל ןופ עטכַאמעג-שימייה רעּבָא רעמ ךָאנ ,ןציּפש רעלעסירּב
 ,ענישטשנַאּפ ןיא טכענק

 ןפיקרַאפ וצ קרַאמ ןפױא טּפעלשעגסױרַא ןּבָאה לייט
 ,ןז רעד ןיא טעשטשילּב סַאלטַא רעסייוו .,רעדיילק-לַאּב ערעייז
 .רעדנואוו ,סענַאטּפַאק עשירַאיָאּב עטמייזַאב ץלעּפ.רעּביּב טימ
 . ,ןפָאטש-יאול עשיזיוצנַארפ ,קסַאמַאד רערַאּב

 וליפַא ךיז ןקוק ,טשינ טרָאװ ןייק טדער  ייז ןוֿפ רענייק |

 ,תורוחס ערעייז וצ וצ ןעמוק סָאװ ,ןשטנעמ יד ףיוא םורַא טשינ
 ערעייז ,זיירּפ ןפיוא ןגערפ ןוא טנעה יד טימ ייז ןּפַאט
 רעביא ןקוק ,סעקלַאאװ עטקיטשעג ןיא טליהרַאפ ,ןגיוא
 ןיא תורוחס יד גיצליה ייז ןטלַאה ןעפוּפ יװ ןוא רעּבירַא טעלַא
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 עטרעגײטשרַאפ טימ טנעה עטעקשטנעהעג-ץרַאװש ערעייז
 ,סענימ
 .סגנילירפ ןצרַאװש םענעטינשעג-טנַאגעלע ןַא ןיא ,עמַאד ַא |
 יװ יױזַא זלַאה ןרעּביא ןפרָאװרַאפ סקופ-רעּבליז ַא טימ םויטסָאק
 ךיז טָאה ,טיזיו ןעמענרָאפ ַא וצ געװ ןפיוא ןעוועג טלָאװ יז
 .ירטעג ריא ןופ סיוורעס ןרַאּברעדנואװ ריא ןגָאוטכָאנ טזָאלעג

 .ַאּביץרַאװש ,רעטקָאטעג ריא טימ ,ןירעגיד-רעמַאק  רענעּבילּבעג |
 סָאװ ,רעלעט םענעדלָאג-ױלּפ ןפיוא יז טזייװ טנַאה רעטעקשטנעה
 רעד ןיא גיטכיזרָאפ טלַאה ןירעניד-רעמַאק עכעלרעגריּב-טוג ךָאנ יד
 וצ שטָאכ ,לכיימש ןשיטעקָאק ,ןגיטומ:טוג ַא טימ טגָאז ןוא ,טנַאה
 :טנעצקַא ןשיזיוצנַארּפ ַא טימ ,ןיילַא ךיז

 !טנַאיַאפ רעשירוועס --
 טננערּבעגסױרַא טָאה ןַאמרעגנוי רעטנַאגעלע  ,רעכיילּב ַא

 רָאּפ ַא ןיא ,ץעגייש-ףרָאד רעשירעיוּפ ַא ,קרַאמ ןפיוא קַארפ ןייז
 עלַא טימ טציא םיא ךיז טימ ,לוויטש עטגיטָאלּברַאפ-ךעלקערש
 ײּברעד ןעייטש ןשטנעמ .עקוװאוטַאװ ןייז ףיוא ןעיצוצפיורַא תוחוּכ
 רעדניליצ םעד ,ןוט וצ סָאד יױזַא יװ ,םיא ןהצע ,ןכַאל ןוא
 טרָאד ,ּפָאק ןייז ףיא רעגערט רענעסירעגּפָא ןַא ןיוש טגָארט
 עטּבעלַאּב ַא טציא ךיז טרעהרעד סע ןענַאװ ןופ ,עגנעמ רעד ןיא
 ,,,טייקכעליירפ

 טרעװ קרַאמ רעד ןוא !ץילימ יד : יירׂשעג-סגנונרָאװ ַא
 ,עמענרָאפ רעייז ןרילרַאפ סעקטַארקָאטסירַא יד .טגידיילעגסיוא
 .עג ַא ןָאק ןעמ יװ ,ךיז טלַאהַאּב ןעמ .,טייקגיאור עגירעיורט
 ןשיװצ ךיז טּפוטש טרָאד .סרעלעט ענעכָארּבעצ ןופ רעּפמילק
 ןא טימ ,לַארענעג רענעקָארשרעדטױט רעטױר רעד ןסַאמ יד
  ןייז רעטנוא ןטלַאהַאּב סעקטַאג יד .םעטָא ןרעווש ןשיטאמטסַא
 | היה ,..רידגומ ןטיירפַאּב-עּפילש

 וצ רעגנה רעד רעדיו ךיז טקעװרעד ןעניקרימ ןיא
 רע ןוא .סעיזוליא ענעפורעגסױרַא עלַא ןדניװשרַאפ .סע ,טנווייל
 ױזַא ,ףייל ןפיוא דמעה ענעלַאפעצ סָאד רָאנ ,רעמ טשינ טליפ
 ןטרָאד ןטלַאהעג םיא טלָאװ עכַאּפערעשט ענעסקָאװעגנָא ןַא יו
 רעד יװ יװַא ,שיילפ-עטנעיפ סָאד טירּב סע ,,,ןרירַאּב ןייא ןיא
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 דניצַא ןּבעגעגקעװַא רע טלָאװ ,ךיז טכַאד ,ץלַא ,רעייפ ןופ ירּב
 וצ שיילפ טעקַאנ ןייז ןדיימרַאפ ןלָאז סָאװ ,סעקטַאג רָאּפ ַא רַאפ
 ..ןויוה ענעגָארטעגּפָא ענייז ןופ טנענ עיור יד ןָא ךיז ןּבייר

 .טסייר ,טרָא ןייז וצ רעטגיטסעפעגוצ ַא יוג ןייטש טּביילּב רע
 ןוטעגניירַא ,רעגיטשרוד ַא יוװ ,ןגיוא ענייז ןעגיוטשרעד טימ ףיוא
 עשירענעמ טימ טלגנירעגמורַא ךיז רע טניפעג ױזַא ,רעסַאװ ןיא
 עשרעּביוו ,עטקילפעגסיוא ןוא ענייר ,שעו ,רעקיטש-רעדיילק
 .רָאג ,סעקינַאטס ,סעקלַאה ענעדייז ,ןקָאז ,סעקטעּפױַאקש ,רעדמעה
 ענעשוילּפ ,רעסעמ-לּפָאג טימ ןעמַאזוצ -- ןשָאלַאק ,לוויטש ,ןטעס
 לעטש ַא רעטנוא ,סיפ ענייז ייּב טרעגלַאװעג ךיז ןּבָאה סערדלָאק
 .נָא ,עּבַאּב עגידמינפ-טיור ,עגישיילפ-טעפ ,עטיירּב ַא ןסעזעג זיא
 .רעדנואוו ַא טימ ץלעּפ םענרעּביּב ןשירעגעמ ןטיירּב ַא ןיא ןוטעג
 רעּביא טגיײלרַאפ רענלָאק רעקטַאשטמַאק ןגידלקניפ-גידעּבעל ןרַאּב
 -עּפַאק רעסיורג רעגיטכעמ ַא -- ּפָאק ריא ףיוא ,ןקַאנ ןגישיילפ ריא
 ןייא ףיוא ,ןרעדעפ עטרילָאק ,עגנַאל ךעלנייוועגרעסיוא ןופ שויל
 ערעדנַא סָאד ,גניריואלרעּפ ַא טלּבמָאבעג טָאה לּפעל גישיילפ
 ,טייהנגעלעג ַא ףױא טרַאװעג ךָאנ טָאה

 ןשיווצ ,רַאװָאמַאס רענעלָאװשעג ַא יו ןיילַא ןסעזעג זיא יז
 .ַאטעמ ערעדנַא ןוא ענעשעמ עגיכייּב-טיירּב ,עגידמרָאּפ-ןדישרַאפ
 יז טָאה - טרָא ריא ןופ ךיז ןגעוװַאּב וצ טשינ ,ןרַאװָאמַאס ענעל
 רַאפ טרעטיצעג ןּבָאה סָאװ ,םיתרשמ עריא טימ טעװעדנַאמָאק
 ,לווייט ןרַאפ יו ,זָאנ:לּפָאטרַאק רעטיור ןוא םינּפ גישיילפ ריא

 יד ןגיטרַאפּבָא ןטימ ןעמונרַאפ ןעוועג ןענעז םיתרשמ יד
 .עג ,טפיוקרַאפ ,ןכַאז ןּפעלש וצ טגנערּבעג ןּבָאה לייט .םינוק עליפ
 טעװעדנַאמָאק טָאה עּבַאּב ענישיילפ יד ,ןעלטימ-זייּפש ףיוא טשיוט
 | ,ןקילּב טימ טרָא ריא ןופ

 טימ ,ןדימַאריּפ עכיוה ןיא ןסקָאװעגנָא ןענעז קעּפ יד
 ,טכַאדעג ךיז טָאה סע זַא ױזַא ,ןכַאז עכעלשטנעמ ןוא עכעלזיוה
 טּפעלשעגסױרַא ,רעזייה רעװקסָאמ עלַא טמיורעגסיוא טָאה'מ סָאד
 רעלעט יד ,רעדיילק ןוא שעװ ,סעדָאמָאק ,קנעש עלַא ייז ןופ
 ,ןליד יד ןוא טנעװ יד טעקַאנ טוָאלעגעּביא ,רעסעמ-לּפָאג ןוא
 .עּבַאּב רעד רַאפ סיוטש ןייא ןיא ןענַאװיד יד טגײלעגקעװַא ןוא
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 עּפק רעד ףיוא טקוקעג ןגיא ענדעשז טימ טָאה ןיקרימ |
 עכלעוו טימ ,רעקיטש עגיסַאּפ ןעניפעגסיוא טוװאורּפעג ןוא ןכַאז טימ|
 ןעזעג טָאה רע .טײקטעקַאנ ןייז ןדיילקַאּב טלָאװעג טלָאװ רע
 ןרעגלַאװמורַא טעקטעּפרַאקש ענעלָאװ קירטשעג-טנַאה רָאּפ ַא
 יױזַא ,שימייה ױזַא ,טנַאקַאּב ױזַא ןעמוקעגרָאפ םיא ןענעז ייז .ךיז
 ,םיא רַאפ טקירטשעגסױא ןעוועג ייז טלָאװ טנַאה עיירטעג ַא יו
 טָאה - ןפיוק וצ ייז סָאװ טימ טַאהעג טשינ טָאה רע שטָאכ ןוא
 וצ שטָאכ ,רענירעגנוה ַא יו ,ןטלַאהקירוצ טנָאקעג טשינ ךיז רע
 .זײרּפ ןפיוא ןגערפ ןוא סעקטעּפרַאקש יד ןרירַאּב

 טָאה - ,ריד רַאפ טשינ זיא סָאד - !ּפָאיזָאל ,ּפָא-זָאל --
 ,טרָא ריא ןופ ןגירשעג עּבַאּב יד

 ,ןיקרימ טגערפ -- ? רימ רַאפ טשינ סָאװרַאפ --
 ,לרעדורּב ,לזענ ןייד ןיא דלַאּב ךָאד ךיד טנעקרעד ןעמ --

 יד ףיױא ּפָאק ןטימ יז טזייוו - ,טרָאד ייז וצ טסגנַאלַאּב וד זַא
 .ערעזנוא ןופ טשינ -- ,יּושזרוּב ַא טסיּב וד -- ,ןטַארקָאטסירַא

 .ןיקרימ .ךיז טגערפ - ?וד טסגנַאלַאּב ןעמעוו וצ ןוא --
 ,םיא ןופ ּפָאק םעד ןגױּבעגקעװַא טָאה עּבַאּב עגישיילפ יד

 םיא ףיוא ןפרַאװאוצסױרַא טשינרָאג ךיז טנױל סע יװ ױזַא
 ' | ,טרָאװ ַא

 - ,עמומ ענעגייא ןַא סמיא ןיילַא עקַאט זיא יז ? יז -
 -עג זיא סָאװ ,ןיקרימ יו ,רעּפעלשמורַא רעטייווצ ַא ןָא ךיז טפור
 ,ייּברעד ןענַאטש

 -  ,ץילימ יד רעהַא דלַאּב ךיא ףור ,טרָאװ ַא ךָאנ דער ,וד --
 ,ןענַאד ןופ ּפָא רעּביל ךיז גָארט -- ,עּבַאּב יד טגָאו

 טָאה יז ,ריא טימ טשינ ךיז ליּפש - ריד גָאז ךיא ןוא --
 ןעמעלַא ייּב .ענעגייא עצנַאג ַא ,טַאירַאסימָאק ןיא ,שיט ןיא דצ 6
 ףױא טזייוו-- ,ריא ייּב טשינ רָאנ ,תורוחס יד ןעמ טריקסיפנָאק
 ,רעלדנעה רערעדנַא ןַא קנואוו ַא טימ עּבַאּב רעד

 ןופ ץרַאה ןטימ ןיא !סעכלעזַא ָאד ךיז טוט סָאװ --
 יד סע טּבױלרעד סָאװרַאפ ?סגנױזַא סעּפע וצ ןעמ טזָאל עװקסָאמ
 דליוו ןָא ןיקרימ םיצולּפ טּבייה--! ?ואוו ,ץילימ יד זיא ואוו--! ץילימ

 -!רעהַא ָאד !ץילימ--:לוק ןפיוא ךיוה ןפור ֹוצ ןוא ןעיירש וצ
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 םױלק סָאד ,ןטסינומָאק רעטױל ןענעז רעדניק עניימ --
 טגילײטַאּב ךיז טָאה ןוז ןיימ ,ךעלגניי יד רַאּפ ףיונוצ עקַאט ךיא
 ,יושזרוּב ַא ,קַאיסָאּב ַא - !וטסיּב רעװ ,וד ןוא ,?רעּבָאטקָא,, ןיא
 רעסעּב ךיז גָארט וד ,רענָאיצולָאװער-רטנָאק א ,רענעטלָאשרַאפ ַא
 .--!טַאיוַאטימָאק ןיא ןוז ןיימ וצ ןריפ ךיד זָאל ךיא .ןענַאד ןופ ּפָא
 | ,עּבַאּב יד םיא ףיוא טיירש

 טוג טשינ זיא ריא טימ .,עיינ יד ןופ זיא יז ,תמא זיא'ס --
 טייטש סָאװ ,רעסיוורָאּב רעד ןעניקרימ טהצע -- ,ןעּפעשט וצ ךיז
 ,םיא ןּבעג

 --!ןעמונעגלײטגָא "רעּבָאטקָא, ןיא ,רַאסימָאק א ןוז א --
 ןלדנַאה םענהפירט ןטימ קעװַא - !סעכלעזַא ָאד ךיז טוט סָאװ
 קעּפ יד ףיוא ןפרָאװעג רעדליוו ַא ךיז טָאה ןיקרימ ןוא -- !קעוװַא
 -- ,ןטייז ריפ עלַא ףיוא ןרַאשעצ וצ ןּבױהעגנָא יז ,רעדיילק ,שעוו
 !!ןעיושזרוּב-"רעּבָאטקָא, ריא !עיצולָאװער רעד ןופ קנערק

 ,סעקטעּפרַאקש ךיז ןּבָאה עירופ ןייז ןופ רעדורעג םניא
 *יוקעגקעװַא ,ןכַאז ערעדנַא טימ טלױנקעגנעמַאזוצ ךיז ןּבָאה סָאװ
 ,סיפ ענייז וצ ןלַאפעגוצ ןענעז ןוא טרעל

 טָאה ,רעסַאװ רעמע םעד טעזרעד רעגיטשרוד-טיוט ַא יו
 ןפרָאװעג ךיז ,ןסעגרַאפ םעלַא ןָא ןענירעד ןטימניא ןיקרימ
 יעג ןוא סעקטעּפרַאקש יד טפַאכעג ,סיפ ענייז רַאפ קַאּפ ןפיוא|
 | | : רענעגושמ ַא יװ ןגירש

 !ךיוא ךיא ,"רעּבָאטקָא ןיא לייטנָא ןעמונעג ךיוא ךיא --
 רַאפרעד ןבָאה ךימ זָאל - !טרָאד ,ץַאלּפ-רעטַאעט ןופ ךַאד ןפיוא

 ,סעקטעּפרַאקש רָאּפ ַא
 ,ןפָאלטנַא ןוא טּפַאכעג
 געיעג ןיא ןפרַאװ טלָאװעג ךיז ןּבָאה ןעננוי.םיתרשמ יד

 טָאה -- ,ףױלעגנעמַאזוצ ַא ןדיימסיוא גידנלעוו עּבַאּב יד .םיא ךָאּנ
 | ,טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא טימ ןטלַאהעגקירוצ יז

 ,סעסַאק יד ןעמונעגוצ טָאה'מ עכלעוו ייּב ,יד ןופ יאדוװַא --
 ,ןפיול לווייט םעד טוָאל

 רעד טימ לגנַארעג ןיא געוו ַא ךיז גידנעווערעקסיוא ,ןיקרימ
 רעטרעטַאמעגסױא ןַא ,רעטציוװשעצ ש ךעלדנע ךיז טָאה ,עגנעמ



 יי שװקטָאמ : | 8

 טָאװ רע סָאװ ,האיצמ יד שַאט ןופ ןעמונעגסױרַא ,טלעטשענּפָא
 .ענ רע טָאה סעקטעּפרַאקש יד טָאטשנָא :רקפה ןופ ןעוועג הבוצ
 וצ ןּבױהעגנָא טָאה חטרח ַא ,קָאז ןשרעּבייו םענעסירעצ ַא טּפַאכ
  גסַאג רעד ןטימ ןיא קֶעז םעד ןפרַאװקעװַא ,ןצרַאה ןיא ןגָאנ

 טָאה -- ,קנַארק תמא ןַא טימ ןיּב ךיא זַא ,סיוא ךיז טעז -- |
 טָאה'ס ןיהואוו ןזיירּפש וצ ןּבױהעגנָא טָאה רע ןוא טגָאזעג ךיז רע
 רע סָאװ ,שטנעמ ןגיצנייא םוצ :טקניטסניא רעד טּפעלשעג םיא
 ןײרַא לגיטש.לעטָאה ןיא רעטָאּפ ןייז וצ -- טַאהעג טציא טָאק
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 16 לטיגַאק

 םינּב לע בא םזחרּכ

 .רעד ךיז רע טָאה ,ןוז ןייז ןעזרעד טָאה רעטָאפ רעד זַא
 ףיוא .טלסיירטעג ךיז טָאה ירַאכַאז ,קילּבנָא ןייז רַאפ ןקָארש
 ,טייקסייװ עגידנקערשּפָא ןַא ןסָאגעגסױא ןגעלעג זיא םינּפ ןייז
 יז טעילַאמכָארקרַאפ ןוא ןסַאמירג יד טעװעטרַאהרַאפ טָאה סָאװ
 ןּבָאה ןרעטש ןטױט םעד רעּביא .עקסַאמ ַא יו ,קיטש ןייא ןיא
 ,ןטסגנַא עסייה טצעזעג  ךיז

 רעטָאפ רעד טנערפ -- ?טנוזעג טשינ -- ריד טימ זיא סָאװ --
 ,ןקָארשרעד

 .לוק ןצנַאג ןפיוא ןגירשעגסיוא רע טָאה -- ,רימ טלעפ'טשינרָאג --
 גײל ,םײהַא ײג - קנַארק טסיּב וד !סױא וטסעז יװ -

 | ,ןירַא טעּב ןיא ךיד
 לָאמנייק - ץנַארק טשינ ןיִּב ךיא ,קנַארק טשינ ןיּב ךיא --

 ,טליפעג ךיז טוג ױזַא טשינ ךָאנ
 רע טָאה ,ץַאז םעד טגידנערַאּפ ךָאנ טָאה רע רעדייא ןוא = |

 רעװ טלָאװ סע יװ ,ןעינק יד ףיוא ןזָאלוצּפָארַא ןּביױהעגנָא ךיז
 . טגיילרַאפ ןוא -- טקורעגקעװַא סיפ ענייז רעטנוא ןופ עלעקנעב ַא
 רעד ףיוא ּפָאק ןייז טײקנּפלָאהַאבמוא רעשהיח רענדָאמ ַא טימ
 .סע טוט שינעפעשַאּב סטָאג סעדעי יװ ,עציילּפ

 ןגירשעגסיוא רעטָאפ רעד טָאה -?ריד טימ זיא סָאװ --
 .רעטנוא ,ןירַאכַאז רעטנוא ןעוועג ןיוש גנורּפש ןשלגניי ַא טימ ןוא
 ןוא טעּב םוצ טריפעגוצ ןוא םיא ןטלַאהעגרעטנוא ,ןּבױהעג
 ,טגיילעגקעװַא
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 .ץגכױוד םעד םיא ןופ טּפעלשענפָארַא טָאה רעטָאפ רעד
 ,סיפ ענייז ןופ ןגױצעגּפָארַא ,"קעּבוש-לופ, םענעסֿפעש ןטקייוו
 טייקטליוּפרַאפ ןופ ןענעז עכלעוו ,סעקָאליָאװ יד ימ סיורג טימ
 עטליפעצ יד ןעזרעד .שיילפ ןייז וצ ןסקָאוװעגוצ ןעוועג ןיוש

 ,ןקָארשרעד ךיז רע טָאה ,בייל ןייז ףיוא שעוו
 !ךלוה ַארַאפ סָאװ ןיא !סיוא.טסעז וד יװ ,טָאג --
 עטצעל יד טַאהעג ךָאנ רעטָאפ רעד טָאה ןטסַאק ןייז ןיא

 טָאה ,טיוג ַא ףיוא ןטלַאהַאּב טָאה רע סָאװ ,ןָאלָאקעדָא שַאלּפ

 םירַאכַאז ןּבייר ןעמונעג ןוא ,ךוטנַאה ַא טצענַאּב ,טנפעעג יז רע
 0 ,רעּפרעק ןשירענעמ-שידניק

 ןייק טסָאה וד זַא ,טגָאזעג טשינ רימ וטסָאה סָאװרַאפ --
 .ךָאנ ךָאד ךיז ןעניפעג רימ ייּב -- ? ןטייבוצרעּביא טשינ דמעה

 ךיז טָאה סע .טרעפטנעעגּפָא טשינרָאג םיא טָאה ירַאכַאז
 ,טכַאמרַאפ ןגיוא יד טָאה רע ןוא ,ןפָאלש טסולגעג םיא

 עג ןייר ַא טּפעלשעגסױרַא ןטסַאק ןייז ןופ טָאה רעטָאפ רעד
 ,טגיילעג טעּב ןיא םיא ןוא ןירַאכַאז ףיוא ןגױצעגפױרַא ,דמעה ןשַאוו

 וד ,ןכָאקּפָא יט לע ךיא -- טשינ ףָאלש ,טשינ ףָאלש -

 ,ץלַא סָאד -- לסיּבַא ץיה ,טליקעגוצ ךיז טסָאה
 ימָא ןוא טנפעעגפיוא ןגיוא יד טונימ ַא ףיוא טָאה ירַאכַאז

 :טרעפטנעעג
 ,טכַאמרַאפ ןגיוא יד קירוצ ןוא -- ,ץלַא סָאד -- לסיּבַא ץיה --
 סָאד ,ןדנוצעגנָא עקנישַאמ-טפַאנ ןייז טָאה רעטָאפ רעד

 .קירוצ רעדיו זיא ןוא טלעטשעגפיורַא רעסַאװ טימ עלעסעק
 . 57 ןצנַאגניא ןיוש לייוורעד טָאה רעכלעוו ,ןירַאכַאז וצ ןפָאלעג

 װ ,ןפָאלש םוצ טכַאמרַאּפ ןגיוא
 טסעװ ,ןּפָאלש וצ טציא ךעלדעש ןיא סע .טשינ ףָאלש == |
 ןגרָאמ -- ךיז ןציוושכרוד ,ןעקנירטנָא ייט עסייה טימ טשרעוצ ךיד
 יו | .ןרעװ רעסעב ריד טעװ

 ןוא -- .ןרעװ רעסעּב טעװ ןגרָאמ ,ןציוושכרוד -- ָאי  ,ָאי --
 7 ,טכַאמרַאפ ןגיוא יד רעדיוו טָאה ירַאכַאז
 רעד טייטש -- !ןפור רָאטקָאד ַא עּביכ !ןוט סָאװ ,טָאג -- |
 ,ּבוטש ןטימ ןיא גיטנעהּפָא ,טלפייווצרַאפ רעטײַא
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 - ,ייברַאפ דלַאּב ןיוש זיא סע ,טשינ ףָאלש ךיא .,ןלינ ,ןלינ --
 .תוחוּכ עלַא טימ ןייז וצ ךַאװ ,ןעלמפמש וצ ירַאכַאז ךיז טימַאּב
 / ,םיא סע טגנילעג טונימ ַא

 ,עקנישַאמ-טּפַאנ רעד וצ קירוצ-טייג רעטָאפ רעד
 ,יט עסייה לזעלג םעד טימ ןוז םוצ קירוצ-טמוק רע זַא

 ךיױש רע טניפעג ,טנעה עגידרעטיצ ענייז רעּביא ךיז טסיג סָאװ
 ןעוועג טלָאװ רע יוװ ױזַא ,ןגױא ןנעסָאלשרַאפ טימ ןירַאכַאז
 טָאה'מ ,טשיג רע זיא ןפָאלשעג ,טעלפרעניה ַא ןיא ןלַאפעגקעװַא
 "יעגסיוא ךיז טָאה סע ,םעטָא ןרערוש ןייז ןיא ןעונָא טנָאקעג סע
 ,אםולח ןיא רעוו םיא טגינײּפ סע יו ןזיוו

 ףעועלג סָאד טלעטשעגקעװַא דגיוושעג טָאה רעטָאפ רעד
 טקעדענפיא ,ןוז םוצ ןֿפָאלעגוצ רעדיו א ,שיט ַא ףיוא ייט
 - .ןטכַארטַאּב וצ םיא ןּבױהעגנָא ןוא דמעה טָאד ןּביוהעגרעּביא ,םיא

 טָאה - !רעניימ טָאג ,סָאד טשינ רָאנ !סָאד טשינ רָאנ -
 / ,ןײלַא ךיז רַאפ טלמַאטשעג רעטְלַא רעד

 סנוז ןפיא ןעז וצ ןעוועג טשינ זיא ןקעלפ עטיור ןייק
 ,ּבייְל

 רעד טגָאז - ,קנַאד וצ טָאג ,טשינ סע זיא סופיט ןייק --
 ןעמ טעװ סלַאפנדעי ,?לסיּבַא ךיז טליקעגוצ -- ,ךיז וצ רעטָאּפ
 | ,ןטרַאװכרוד טכַאנ יד ןפרַאדַאּב

 ןטרעגָאמעגסױא סנוז ןייז טכַארטַאּב טָאה רעטָאפ רעד;
 'עגייז .רענייּב ןוא טוה ןופ ןענַאטשַאּב זיא רע .רעּפרעק ןשלגניי
 ןלױו סָאװ ,ןטייזןגױב יו טרַאטשעגסױרַא ןּבָאה רענייּב-ןפיר
 עניד -- סיפ יד ,לקעז ןלַאֿפעגנײא גידייל ַא -- ךיוּב ןייז .ןעגנירּפשפיוא
 רעצנַאג רעד .טנעה יד ןפרָאװרַאפ ןעוועג ןענעז ךַאוש .סנקעטש
 .גלדחיה ןגעלעג רענעסימשעג ַא ,רעטגיניײּפעג ַא יו זיא רעּפרעק
 | | ,תונמחר ךיז ןטעּבעג ןוא ןפלָאהַאּבמוא

 םיא ןּכָאה ייז ?;םיא טימ ןוטעג יז ןּבָאה סָאװ ,טָאג -
 ףיוא ָאטשינ ךָאד ןיא שיילפ טיול ןייא ןייק ?סָאװ יצ ,טגינייּפענ
 .--! ריד טימ ןעשעג זיא סָאװ ,לגניי םירָא ןיימ ,עקשוירַאכַאז -- ,םיא
 וא ןגױּבעגוא דרָאּב עטרַאה ,עיורג ןייז טָאה רעטָאפ רעד ןוא
 | | ,ּבייל ןטעקַאג . טגוז ןייז

 29 ,11 עייקכָאפ ,שֵא
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 סיורג טימ ןצירעג יירטעג-רעטָאפ טציא ןיוש םיא טָאה רע
 ,טייז רערַאד רעד רעּביא ךוטנַאה ןטכייפ ןטימ טייקכעלטרעצ
 ,ץלעּפ ןייז טימ ןוא ערדלָאק רעד טימ םירַאװ םיא טקעדעגוצ
 םעד טקעװעג ,טעּב ןייז ןופ דנַאר ןפיוא ךיז טצעזעגקעװַא ןוא
 ,גגורירַאּב רעטכייל ַא טימ ןוז

 {ךימ טסרעה וד ,עקשוירַאכַאז --
 טלָאװעג ,טגָאז רעטָאפ רעד סָאװ ,ץלַא טרעהעג טָאה ירַאכַאז

 יד טימ ןגױאװַאּב טָאה רע .טנָאקעג טשינ ןוא ןרעפטנעּפָא םיא
 .סיֹורַא ךיז ןופ טרָאװ ןייק טנָאקעג טשינ ןּבָאה ייז רָאנ ,ןֿפיל
 ןוא ,ןענעפע וצ ןגױא יד ךיז טקרַאטשעג טָאה רע .,ןעגנערּב
 ףױא סנזיא גָאװ ערעװש ַא רעװ טלָאװ סע יװ ,טגָאקעג טשינ
 ןיא ןוטעג ךיז טָאה סָאװ ,ץלַא .טגײלעגפיורַא ךעלטייה ענייז
 *-ֹעג רעד ןופ ןוא ,ךירןקלָאװ ןיא טליהעגנייא ךיז טָאה ,ּבוטש
 רעטרעװ סרעטָאפ םעד םיא וצ ןעננורדעגרעהַא ןּבָאה שינעטכיד
 טקור ןוא םיא ןופ ךיז טרעטייוורעד ץלַא .ּפיז רעטכידעג ַא ךרוד יו
 ,םיוק סע טעורעד רע זַא ,ןיילק ױזַא טרעו סע זיּב -- ּפָא ךיז

 סנוז ןקנַארק ןייז ןטלַאהעג טָאה רעכלעװ ,רעטָאפ רעד |
 ןײרַא םינּפ ןייז ןיא טקוקעג ןוא רענייז ןיא טנַאה עטציהרעד
 ,םיא ןופ קעװַא-טיײג ירַאכַאז יו ,ןעזעג טָאה ,עּביל סיורג טימ
 עגיליימףןּביז טימ ,םיא ןופ ךיז טסײר ןוא ךיז טרעּפמא רע
 רעגעליהרַאפ רערעדנַא ןַא ןיא םיא ןופ רע טנירטנַא טירט
 ליװ רעטָאפ רעד .ףָאלש ןייז ןיא טציא טעז רע סָאװ ,טלעוו
 ,ןגעוו ןוא ןעלטימ עלַא טימ ןטלַאהנייא םיא

 ,ךימ טסרעה וד זַא ,גָאז ?ךימ טסרעה וד ,עקשוירַאכַאז --
 | ,ךימ טסרעה וד ,גָאז .טשינ ףָאלש ,טשינ ףָאלש

 ירַאכַאז ליוו -- ,ךיד רעה ךיא ,ָאי ,ָאי .עקשטָאּפַאּפ .,ָאי -
 ,לּפענ םעד ןיא ןעקנוזרַאפ ןרעװ רעטרעװ יד רָאנ ,ןגָאז
 ,םיא םורַא טּבעװרַאפ זיא טָאװ

 ןטלַא ןיא ךיז ןענעפע דניק ןייז וצ עּביל ןופ ןלַאװק

 טשינ לָאמנייק טָאה רע .םיא ןעמיוושרעּביא ןוא ץרַאה סניקרימ

 ןקעוװרעד תונמחר ליפ ױזַא ןָאק ןוז ַא ןופ םינּפ ַא זַא ,טסואוועג

 ןופ טלַאהניא ןגיצנייא םעד ןיא טלדנַאװרַאפ טרעוו עקשירַאכַאז
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 טעזרעד ןּבערטש ןייז ןופ ןיז ןוא ליצ עצנַאג סָאד .ןּבעל ןייז
 םינּפ עטרענייטשרַאפ עכיילּב-ךעלנייװעגרעסיױא סָאד ,לָאמַאטימ רע
 .רענייּב ןייז ןופ ןעגגוגעװַאּב יד ,ןרערט זיּב םיא טריר לגניי ןייז ןופ
 רעד רעטנוא ךיז טעשטומ ןוא ךיוה טעּברַא סָאװ ,טסורּב רעגיד
 סעקשירַאכַאז ,תונמחר רועיש ַא ןָא םיא ןיא טקעװרעד ,קעד
 / יד ,רעשידניק ןוא רענעגייא ,רעטנַאקַאּב לָאמַא סָאװ טרעװ ביל
 -עגּפָא ןוא קירוצ טכיוהעגסױא טרעװ רעדילג ענייז ןופ םרָאּפ
 ןוא טייקכעלטרעצ טימ ןטענקעגסױרַא ,ןח ןשידניק טימ טעדגור
 ןופ ןרָאא ענעי ןיא טצעורַאפ טרעװ רעטלַא רעד .עּביל

 ,ןּבעל רעדנַא ןייק טַאהעג טשינרָאג טָאה רע -- גרוּבנירעטַאקעי
 םעד .תועט ַא ןעוװעג זיא ,םיא טימ ןעשעג זיא סָאװ ,ץלַא סָאד
 ,ןײלַא טגיסעלכַאנרַאפ ;טזָאלרַאפ רע טָאה םענייז ןוז ןגיצנייא
 ?ןעוו-וצ ? סָאװ-וצ ןוא -- ערעדנַא טימ ךיז ןדנוּברַאפ ,ןפָאלעגמורַא

 ןײלַא ןױש טלָאװ רע יװ ,טליפעג ךיז טָאה רעטלַא רעד
 .ץעגרע ןיוש יא עקשוירַאכַאז ,ּבוטש ןיא ןּבילּבעגרעּביא ןעוועג
 םיא טעז רע ןוא טשינ ןיוש םיא טרעה רע ןוא ,קעװַא ואוו

 רע טָאה ןטױט ַא ןופ טרַאװנגעג רעד ןיא יווװ ןוא ,טשינ ןיוש

 :לוק ןפיוא ךיוה ךיז וצ טדערעג ןיוש
 ?ןצנַאגניא ןעד רע זיא סָאװ -- ,דלוש ןיימ ךָאד זיא סע --

 ,ןסױטשרַאפ ,םיא טימ טנכערעג ךיז ּבָאה ךיא ןוא .לגניי ַא
 ןימ סע יא סיוװעג .לרוג םענעגייא ןייז ףיוא טזָאלעגרעּביא |

 םיא הלּכ יד .טעדנירגעג עילימַאפ ַא רעטלע רעד ףיוא ,דלוש-
 סעקָאלױאװ עטליופרַאפ ןיא .רעדניז רעטלַא ,ךיא .ןעמונעגוצ

 ,ּבײל ןפיוא דמעה ַא ןָא ,טכײלשעגמורַא ךיז סָאג רעד רעּביא
 ןטגידיײלַאּב םעד ךָאנ ּבָאה ךיא ןוא ,קַאיסָאּב רעטצעל רעד יו
 ,טסיאָאגע רעטלַא ,ךיא -- טליּפשעג

 ןָא ךיז ןליפ ךעלעּברָאט-ןגױא ענייז יו ,טליפעג טָאה רע

 רע ,ןטלַאהוצקירוצ ךיז וואורּפ ןייק טכַאמעג טשינ ןיוש טָאה רע

 רעטסעּב.-רעטשרע רעד יװ ,טגָאלקעג ךיוה טציא ןיוש טָאה

 ךיז טָאה רעװַאג .ןעוועג סנייא-ץלַא ןיוש םיא זיא סע ,רעלטעּב

 ,דרָאּב ןציּפש ענייז ףױא ?לױמ טמורקרַאפ ןייז ןופ ןסָאגעג

 - טעּב ןרַאפ ןפרָאװעג ךיז טָאה רע .ןקַאּב עטלַא יד רעּביא ןרערט
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 יז טרירַאּב ,טנעה סנוז םעד טכוזעג טנעה עגידרעטיצ טימ ןוא
 : םינּפ ןוא דרָאּב ןייז טימ

 ּברַאטש ,לגניי גיצנייא ןיימ ,עקשוירַאכַאז ,עקשוירַאכַאז --
 . ןייק לָאמנייק .ּביל ךָאד ךיד ּבָאה ךיא ,טשינ ברַאטש ,טשינ
 .ּביִל גידנעטש ךיד ךָאד ּבָאה ךיא .טַאהעג טשינ ןבעל רעדנַא
 טכייפ ןוא - ,לחומ ייז ,לחומ ייז ,לגניי קנַארק ןיימ ,וד .טַאהעג
 .ןרערט ןוא רעװַאג טימ טנעה סירַאכַאז טכַאמעג

 לקָאש ,ןכייצ ַא זייוו ,גָאז ?עקשוירַאכַאז ,ךימ טסרעה וד --
 !עקשוירַאכַאז !ךימ טסרעה וד זַא ,ּפָאק ןטימ

 -עגכרוד ןענעז ּפיז ַא ךרוד יו ,טרעהעג ץלַא טָאה ירַאכַאז
 ,טשינ לָאמנייק ךָאנ יו ,ןעוועג טוג םיא זיא סע ,רעטרעוו יד ןעגנַאג
 סרעטומ עלַא ןטלָאװ סע יו ,זיא סע ,ןרָאװעג דניק ַא קירוצ זיא רע
 םעד ןיא טייקכעלטרעצ עגידנריר רעייז ןסָאגעגנעמַאװצ טנעה
 טנַאה יד .,,טציא ּבײֵל ןייז יירטעג ױזַא טרירַאּב סָאװ ,שיילפ
 ןייז ןופ ,ערַאּבכײרגרעדמוא יד זיא יז לייוו ,רערעייט ךָאנ זיא
 ןּבעל סָאד סָאװ ,דניז עלַא ןופ ּפָא-טשַאוװ יז יװ ,טליפ רע .רעטָאפ
 עלַא ןופ טויילרעד ןוא טרעּבױז יז ,ןסָאגעגנָא םיא ףיוא טָאה
 טרעוו ץלַא ,ןיזַא קירוצ טנירק ץלַא .תולווע ןוא ןטייקגיטכערעגמוא
 ,המשנ רעד ףױא טעטסַאל סָאװ ,סטכעלש סָאד .,.טגיטכערַאּב
 , ןיא ךיד טגנערּב ןוא ,רעכיז ךיד טגָארט יז -- טגיליטרַאפ טרעוו
 /רערעדנַא רעד ןיא סױרַא עילַאװכ ןייא ןופ ךיד טשַאװ -- ןכייט
 ךיד ןעמענ ,ךיד רעּביא ןגָאי ,ןטניוו ףיוא ךיד ןּפַאכ סע ,ןײרַא
 -ַאֹּב ןיא ,ןעלקיו עגיטניוו ןיא ךיד ןעלקיוו ,ןלַארטש יװ ךרודַא
 רעטלע ןופ סױרַא ךיד וטסלקיוו ױזַא -- רעכיט עגידנטָאש עכעלגעוו
 טסיּב וד .ןירַא ןרָא-רעדניק ענייד ןיא קירוצ סטכעלש ןוא
 ,ןרָאװעג טגילעזטיילַאּב ןוא טזיילרעד ,טרעּביױזעג

 ןייא ןיא ןטלַאהעג רע טָאה -- ,טוג זיא רימ ,עקשטָאּפַאּפ -- == |
 ,ןגיאוַאּב טשינ ךיז ןּבָאה ןפיל יד רָאנ .ןגָאז

 .עננָא םינּפ ןוא ביל ןייז טָאה טכַאנ רעד ןיא רעטעּפש
 ןסָאלשרַאפ ןטלַאהעג ךָאנ רע טָאה ןגיוא יד .ןענערּב וצ ןּביױה
 ףױא ןרעטש ןרעּביא רָאה עטכייפ יד ןופ ןענורעג ןענעז ןטסנגַא
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 טציא ךיז טָאה טערּב-ץרַאה עגידרענייּב סָאד ,ּפָארַא ןקַאּב יד
 טקורענּפָארַא טָאה רעטָאפ רעד ןעוו .ןּביוהעג רעכעה לָאמַא סָאװ
 ענרענייּב יד יו ,ןעזעג ןעמ טָאה ,ךעלייל ןכרוד םיא ןופ קעד יד

 .סױרַא ביל םעניד ןייז ןופ ןטעּברֵא ןּפיר
 ,רעטרעװ עכעלדנעטשרַאפמוא ףָאלש ןופ טדערעג טָאה רע

 עצנַאג יד ןכלעוו ןיא ,םלוע-תיּב ַא ףיױא ןעניפעג ךיז טָאה רע
 ,ףױרַא-גרַאּב גידעּפושמ טייג רע .,ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא טלעוו
 גינייװעגיא ,םירבק ענעפָא ךיז ןעניפעג טירט-ןוא-טירש ףיוא
 .טשרואוו יד .סרעכנעּפ.טשרואוו ןופ טלַאטשעג ןיא סננימ-רּב ןגיל
 ןליו ,םירבא עגידמרָאפ-ןטשרואו םיא וצ סיוא-ןקערטש סרעכנעּפ
 טימ רע טייג טנַאה-יא-טנַאה ,םירבק יד ןיא ןּפעלשּפָארַא םיא
 .םירבק ענעפָא יד ןשיװצ געטש ַא ןכוז םלֹוע-תיּב ןרעּביא ןענעלעה
 ץיּפש ןפיוא ךיז ןגירקוצסורַא ןטסדניװשעגמַא יו ךיז ןלייא יז

 ףױרַא טרָאד ןוא -- .םיצקה-לּכץק רעד זיא ןּביױא טרָאד -- גרַאּב |
 / ףיז ןרעמ ץלַא - רעטייוו סָאװ רָאנ ,ןעּפַארדרעד ךיז ןעמ זומ
 ןסָאגַאּב זיא טלעװ יד .טירט םעד ןלעטשרַאפ ןוא םירבק יד
 ןענַאּפילוט עלעג ןוא עיולּב .טולג רעגידתושמשה-יּב ַא טימ
 .טכיל-רוּפּכ-םוי ַא יװ ךיז ןטכייל ,טירט יד רעטנוא סױרַא-ןסקַאוו
 .טריפ סָאװ ,געטש טעד ,גרַאּב ץיּפש םעד ןיוש ייז ןעעזרעד טָא
 סע יװ ,רעװש טירט יד ןרעוװ לָאמַאטימ .םיא וצ ךיילג ףױרַא
 ךיז ןטענק ייז .ייז ףיוא ןעננָאהעגנָא רעטכיװעג רעװ טלָאװ
 .טרָא ןופ ןריר טשינ ךיז ןענָאק ןוא רעכעל עגיטָאלּב ןיא ןיײרַא
 / ,ןייג וטסעװ ןענַאד זיּב,- .רבק םענעפָא ןַא רַאפ טייטש רע
 טנַאה סעקנעלעה ,טסואווַאּב לָאמַאטימ םיא טרעוו -- "רעטייוו טשינ
 םיא טזָאל ןוא רעטייוו טייג יז ,רענייז ןופ סױרַא ךיז טשטילג
 יד סיױא ךיז ןקערטש רבק ןופ ,טרָא ןייז וצ טלטייקעגוצ ןייטש
 ,םיא וצ טנעה-ןטשרואוו

 רע טָאה -- ,םוק ךיא ,םוק ךיא ,רימ ףיוא טרַאװ ,ייטש ,ייטש --
 .טעּב ןופ ךיז ןסירעג ןוא שיסור ףיוא ןעיירש וצ ןּבױהעגנָא ךיוה

 ךָאד ןיִּב ךיא ?ריד טימ זיא סָאװ ,עקשוירַאכַאז --
 סנוז ןייז ןעמונעגמורַא ןטלַאהעג רעטלַא רעד טָאה -- ,ריד ייּב
 ...טעּב ןופ ןסירעג ךיז טָאה סָאװ ,רעּפרעק ןגיטטגנַא ,ןטקייוועגכרוד
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 ןייז ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ טכאנ עצנַאג 8 זיא רעטלַא רעד

 ןָאלָאקעדָא טימ ןּביירנײא ןייא ןיא םיא ןטלַאהעג ,טעּב סנוז
 סעיזוליא יד ,ןרעטש ןטציהעצ ןפיוא רעכיטנַאה עסַאג טגיילעגוצ ןוא
 טָאה ירַאכַאז ,ןטלַאהרַאפ סנוז ןייז יז טימ ןוא ןשיּבעג ךיז ןּבָאה
 לָאמ שרעדנַא ןַא .ןעמעװ םימ ךיז טלגנַארעג ,ןעמענ ןפורעגנָא
 .עגנָא ךיוא ןּבָאה סעיזוליא יד .,טגידלושַאב ךיז ,חליחמ ןטעּבעג
 | ,ןיקרימ ןטלַא םעד טקעטש

 - .גייק ,טנוזעג רָאנ רעװ ,עקשוירַאכַאז ,טנוזעג רָאנ רעוו --
 ,טשינ לָאמניײק .ןזָאלרַאפ רעמ טשינ ךיד ךיא לעװ לָאמנייק ,לָאמ
 } 1ךימ טסרעה וד ,נָאז !עקשוירַאכַאז ,ךימ טסרעה וד

 זַא ,גָאז -- גידלוש טשינ ןיּב ךיא ,גידלוש טשינ ןיִּב ךיא -}
 ייּב ירַאכַאז ךיז טעּב -- !גידלוש טשינ ןיּב ךיא זַא ,טסביולג וד
 .ןעמעוו

 טָאה ירַאכַאז זַא ,טנײמעג טָאה רעכלעוו ,רעטָאּפ רעד
 טָאה -- םיא וצ סָאד טדער ןוא ןייזטסואווַאּב םעד ןגָארקעגקירוצ
 י | {טלטרעצעג ןקילּב עגידנרערט טימ םיא

 ץצנַאג יד ,דלוש ןיימ ןיא סע .,לנניי ןיימ ,עקשוירַאכַאז -- !
 ,טניימעג טוג ךָאד סע טסָאה וד .סעציילּפ עטלַא עניימ ףיוא ךלוש

 ןטױר, םעד ףױא ,ןזייוו ךָאנ ייז רימ ןלעװ ךָאד ןוא --
 !ןלעטשפיוא שטנעמ םעד רַאפ שדקמה-תיּב ַא רימ ןלעוו ײץַאלּפ

 ו | א
 סָאה ןוא ן'קרימ רעטלַא רעד ןעגנַאגעג זיא סנגרָאמוצ

 ?עטָאה ןופ יײקָאל ןטמיטשעג-ךעלטניירפ םייּב טשיוטעגרעּביא
 סירַאכַאז ןוטעגנָא ,שירעיוּפ-שיסור ַא ףיוא דמעה ןטנווייל-סייוו ןייז
 דרָאּב רעד ןופ רָאה יד ,"קעּבוש-לוּפ , םענעסּפעש םענעסירעצ
 ןגָארטעג ןּבָאה ןגיוא ענעּפָאלשעגסיוא-טשינ יד .טעװענעטלָאקעצ
 רענעכָארּבעצ ַא יוװ ,ןעזעגסיוא רע טָאה -- ןעגניר עטיור עטכייפ
 לָאטיּפש ןייא ןופ ןכירקוצמורַא ןּבױהעגנָא טָאה רע .ןַאמ רעמירָא
 | : ךיז ןטעּבעג ,ןרעדנַא םוצ

 ןשיטעיוװָאט , םענערָאװעג-קנַארק ַא רַאּפ טעּב ַא טיג ,םירבח --
 ' ן"רעּבָאטקָא ןיא רעמענלײטנָא ןוויטְקַא ןַא ,רעוט

 ,גנודניצטנַא-ןעגנול ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה ןירַאכַאז ייּב
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 ןגיסעלכַאנרַאֿפ וצ ןבױהעגנָא טָאה ןיקרימ רעטלַא רעד
 טשינ רעמ ןיוש םיא ןיא "עיצַאזינַאגרָא, יד ,טעּברַא ןייז

 {ןּבעל ןייז ןיא עּבאנפיוא ןייא רָאנ טַאהעג טָאה רע ,ןעגנַאגעגנָא

 ,דניק קגארק ןייז ןנעלפ וצ



 עוקסָאמ 1 = 6

 17 לטיּפַאק

 ּפעטס ןיא
 ןגידעפש ַא טימ ןעגנַאנעגפױא ּפעטס רעד זיא ןגער ןכָאג

 טגיילַאּב ,גיאיולּבישַא ןעוועג ךָאנ ןיא למיה רעד .זָארג ןופ חיר

 תושממ ןייק ןיױש ןּבָאה סנקלָאװ יד רָאנ ,סנקלָאװ עלעקנוט טימ
 ןיא ןגָארטעג ןּבָאה ייז סָאװ ,הכרּב יד ןדָאלעגסױא .טַאהעג טשינ

 .םיוא טימ גידנרעכיור ,ןכָארקעצ קעז ענעסירעצ יוװ ייז ןענעז ,ךיז
 .סױרַא ךיז טָאה ןסיר ערעייז ןשיווצ ןופ ןוא ,סערַאּפ עטזיילעג
 עכעלרעה יד ןופ ןייש רעגידרעּבליז-יולּב רעגיטכיר רעד ןזיוועג
 .גענערּב ַא טנפעעגפיוא ךיז טָאה טנָאזירָאה ןופ דנַאר םייּב .ןעלמיה-

 ,ןלַאפעגנײרַא ץלַא טציא ןיא םיא ןיא ןוא ,ךָאל-רעייפ גיד
 טגיילעצ ,טרעיעג גיגייט ןגער ןכָאנ טָאה דרע עשיּפעטס יד

 .גייא ןוא טנפעעגפיוא ךיז ןּבָאה רעליימ רעטנזיוט ,ןלייט ןיא ךיז
 ןענעז סָאװ ,יק יד ,ןּפָארטױגער ןטעפ םעד ךיז ןיא ןגיוזעג-

 יד רעטנוא ןּבירטעג ,ןעמוקענקירוצ דלעפ ןסַאנ םעד ןופ טציא
 ,ּביײל ןרעּביא קַאז ַא טימ ,ץגש:ספרָאד ןטצענעגכרוד ַא ןופ ץימש
 ךָאד .ןעוועג טקייועגכרוד סַאנשטיפ ,רעריפ רעייז יװ ,ןענעז
 יז טימ ןטָארטעג ,טעשטורמעג ןדירפוצ גידהרג-הלעמ ייז ןּבָאה
 ןופ דרע רעגיטָאלּב רעד ןיא ןעלכענק עשהמהּב עקרַאטש ערע
 ןלעפ עטיור עטקייועגכרוד ערעייז ןופ טײרּפשרַאפ ןוא סַאג רעד

 ,האצ רעשיאיק טימ ןעמַאזוצ טשימעגסיוא ,ךורעג ןגידגיכלימ ַא
 סעטרעױּפ עסעװרָאּב ןענעז ןטיולּפ עטקייװעגכרוד-ץרַאװש ןופ-
 ,ןפיוה ערעייז ןיא תומהּב ערעייז ןּבירטעגנײרַא ,ןעמוקעגסױרַא

 רעשרעיופ ַא ןענַאטשעג טציא זיא ךעלזייה יד ןופ םענייא רַאפ
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 טנַאטשעגנײא ןוא יורטש ןשירפ סימ טגיילַאּב ,ןגָאװ רעטיירּב
 .לּביטש ןגירעדינ םעד ןופ .ךעלדרעפ עשרעיוּפ ערַאק ייווצ וצ
 .סעקוילַאװ טימ סרעפוק ןגָארטעגסױרַא רעױּפ רעד טָאה ?ריט
 עשיזַאקװַאק ןיא ,ןרישזַאסַאּפ עשיטָאטש ייווצ סױרַא ןענעז םיא ךָאנ
 ךיז טצעזעגפיוא ,טליהעגנייא סענירעלעּפ.קָאליואוו עגירָאה-ץרַאװש
 .סױרַא ּפעטס ןיא ייז טימ זיא רעױּפ רעד ןוא ,ןגָאװ ןפיוא
 | ,ןרָאפעג

 ןוז ןייז טימ ןירעּפלַאה טָאקָאװדַא רעד ןעוועג ןענעז סָאד |
 ,עקנעשימ

 טשרעוצ .טּפעלשעג ךיז ייז ןּבָאה ןכָאװ-ןוא-ןכָאװ ךרוד
 טרָאד ןופ ,ןַאּב רעד טימ קסרוק ןייק ךָאנרעד ,עװקסָאמ ןייק
 עשיטעיווָאס עשלַאפ ןופ ףליה רעד טימ ,וָאקרַאכ זיּב רעטייוו
 ןּבָאה ,ןעמוקַאּבסױרַא טלעג טוג רַאפ ןּבָאה ייז סָאװ ,ךעלריּפַאּפ
 ןּבָאה יז זיִב ,פעטס םעד ךרוד טּפעלשעג ווָאקרַאכ ןופ ךיז יז
 םייּב טגיל סָאװ ,עקווָאליַאכימ ףרָאד םוצ ןגָאלשרעד ךעלדנע ךיז
 ןענעז ּפעטס םעד ךרוד טייצ עצנַאג יד .עקװָאנַאװיא ּפונק-ןַאּב

 ,טנעה עשיטסיוװעשלָאּב ןיא ןלַאפוצניײרַא רַאפעג ןיא ןעוועג ייז
 ָאד ןוא "טיר, ָאד ןעװעג זיא ןָא וָאקרַאכ ןופ ּפעטס רעד
 .לָאס ,טקַאהעגּפָא ןעוועג ןַאּב יד זיא ןָא ווָאקרַאכ ןופ ."סייוו
 םעד טכַאמעג ןּבָאה סעדנַאּב עשירעּביױר ןוא ןרעדָארַאמ עשיטַאד
 זיא טָא .טשיוטעג ךיז ןּבָאה ןּברַאפ יד .רעכיז טשינ ּפעטס ןצנַאג
 ָאד ןיוש ןּבָאה גָאט ןטסכענ םעד ןוא ,"טיור, ןעוועג חטש ַא
 ַארַאפ סָאװ ,טסואוועג טשינ טָאה ןעמ ןוא ,טשרעהעג "עסייוו , יד

 רעדָא ,"טיחילש עשיטסיװעשלָאּב, סלַא יצ :ןצונַאּב וצ לריּפַאּפ |
 עקװָאליַאכימ ןעמענ עגיטכיר יד טימ ןענעקרעד וצ ןּבעג ךיז
 .ןַאּב רעקוװָאנַאװיא ןופ ,"סייו, רעכיז ןעוועג ןיוש רעּבָא זיא
 וצ ,ףױרַאןּבױא ענייא ןעגנַאגעצ סעיניל-ןַאּב יד ךיז ןענעז ּפוגק
 ,םורד וצ ,ּפָארַאןטנוא ,ערעדנַא יד ;עגלָאװ רעד ייּב ,ןיצירַאצ
 ענעפָאלטנַא עלַא ןגיוצעג ךיז ןּבָאה עקווָאנַאװיא ןייק ,ווָאטסָאר ןייק
 --ןטנעמעלע ענעטילעג ענעּבירטעצ ערעדנַא ןוא סרעקנוי ,ןריציפָא
 סָאװ ,עטמַאַאּב ענעפרָאװעגסױרַא ,ןפיוה ןופ םיצירּפ עטגָאירַאּפ

 + רָאנ .סעקיוװעשלָאּב יד טימ ןטלַאההמתלמ ןּבילקעג ךיז ןּבָאה
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 ץנעמוקענקירוצ טנַארּפ ןופ יד ןגױצעג ןיחַא ןּבָאה ןטסרעממַא

 רעייז וצ ןייגקירוצ טנָאקעג טשינ ןיוש ןפָאה סָאװ ,ןטַאדלָאס
 ןטייקכעלגעמ עיינ טכוזעג ןּבָאה ןוא גנוניטּפעשַאּב רעכעלגעט-גָאט
 עשיטסיוװעשלָאּב יד ןופ ךיז ןגָארקעגסױרַא .ּביור ןוא דרָאמ רַאֿפ

 ירד ַא ףױא טלעטשעגּפָא ךיז טַאקָאװדַא רעד טָאה ,ןעגנַאװצ
 וצ גונעג ןעוועג ויא סע .,עקװָאליַאכימ ףרָאד ןיא ורֿפָא ןגיגָאט

 יירפ טנָאקעג טָאה ןעמ ןוא ,ףרָאד ןשיּפעטס ןטעפ םעד ןיא ןסע

 .טױט רעד ןופ ,ןשינעבעלרעּביא עלַא ןופ םעטָא םעד ןּפַאכּפָא

 טניז סעּפַאל עגידלגענ עריא ןיא ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,טסגנַא

 : + .רעקרעּביא ןשיטסיווװעשלָאב םעד

 רעד טָאה ,םעלק ןשיטסיוועשלָאּב םנופ ךיז ןגָארקעגסױרַא

 ףךרוד טָאה רַאמשָאק רעד .ןריובעג-יינ יװ טליפעג ךיז טַאקָאװדַא
 םעד ןיא ןסָאנעג טָאה רע סָאװ ,ףָאלש ןניאור ןופ געט יירד יד

 טָאה ןּבױלג רעטלַא רעד ןוא ,ןענירעצ וצ ןּבױהעגנָא ,ףרָאד
 עיינ ףיוא תוחוּכ םיא ןּבעגעג ןוא ןּבעלוצפיוא ןּביױהעגנָא רעדיוו

 .טומ םעיינ ףיוא ,ןעגנונעּפָאה
 ףרָאד ןופ ןרָאפסױרַא טלָאזעג ןּבָאה עשימ ןוא טַאקָאװדַא רעד

 םעד ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ ןענעז ייז .ןעניגַאּב ןגרָאמ ףיוא

 טרַאװרעד ךָאנ ייז ןּבָאה ךָאד .העש-גָאטימ רעטשרע רעד זיּב ןגער

 עיצַאטס-ַאּב רעד וצ טכַאנ רעד טימ ךיז ןגירקוצוצ זיא סע יו

 ױצנײרַא ךעלדנע גנונעפָאה רעטוג רעד טימ ןוא .,עקווָאנַאוװיא

 ,ןײרַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז ייז ןּכָאה ,ןָאגַאװ-ןַאּב א ןיא ךיז ןגירק

 םענעפָא םעד ןיא ףרָאד ןופ ןעמוקעגסױרַא ןענעז ייז זַא
 יד טײקמירַאװ ריא טימ טנקירטעג ןוז יד ןיוש טָאה ,ּפעטס
 ןצנַאגניא ןעװעג ןיש זיא פעטס רעד ,דרע עגיטָאלּב עטכייפ

 ,טציא ,םישדח עכיוה יד ןיא יורפ עגידנגָארט ַא יוװ ,ןעגנַאגעגפיוא
 טימ ןקעמש וצ ןּבױהעגנָא גיטכיר טשרע רע טָאה ,ןגער ןכָאג
 .ןרָאָק עגידזָארג יד ןופ טייקנירג עכייוו יד ,טיורּב גידנעייגפיוא

 .ןצייוו יד ,טקעדַאּב ּפעטס ןופ ךַאלּפרעּבױא עצנַאג יד ןּבָאה ןעגנַאז
 סָאװ ,ענישטינָאק רעד ןופ ןזָארגךלימ יד ,רעּבָאה רעד ,רעזערג

 עמירַאו יד ןופ ןּבָאה ,ןפרָאװעגמוא טָאהעג טָאה ןגער רעד
 רעשידגיק טימ טרעטיצעג ,סנקֹור ערעייז טכיילגעגסיוא ןלַארטש
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 ,ןזָאלּבעג טָאװ לטניוװ ַא ,טייקשירפ רעטסַאנַאש זַאה טייקכעלטרעצ

 ירעּבױא העכעלנירג רעגיכופ רעד רעּביא ןלעו טרעדורעגפיוא

 טציא טשרע טָאה טַאקָאװדַא רעד ...ךייט ַא רעּביא יו ,טײקכַאלּפ

 םעד ןופ ןסינעג וצ םעטָא ןטזָאלעגּפָא ןעיירפ טימ טָאהעג טייצ

 ןפורעגנָא ךיז טָאה רע ןוא ,ּפעטס ןגידגנילירפ םעד ןופ קילּבנָא
 :עקנעשימ ,ןוז ןגידנציז-ןּבענ ןייז וצ

 ץלַא ריא רַאפ ךיז טניול סע ,דנַאלסור רעזנוא זיא ןייש --

 | -  ,ןגָארטוצרעּביא
 רע .ןטקָאװעגסױא ןרָאי עטצעל יד ךרוד זיא עקנעשימ |
 רע .טייקכעלּבייוו עכייוו ןייז ןריולרַאפ חמחלמ רעד ןיא טָאה

 ערעװש סרעטומ רעד -.לָאמַא יװ ןעװעג ןייש ױזַא ךָאנ זיא
 ןייז רָאנ ,ןעמערּב עטַאקילעד יד טימ ךעלטייה-ןגיוא עטעלגעגסיוא
 .ןעועג ךעלנעמ רעמ טציא ןענעז ,רעטקַארַאכ ןייז יװ ,םינּפ

 .רַאפ ייז ןּבָאה ,סיוא-טעז ,פעטס לייט םעד ןיא ,ָאד --
 עשיצירּפ ןופ גנוטכינרַאפ ַאזַא טשינ ךױא טעז ןעמ ןוא ,טייז
 זיא דנַאלסור ץנַאג טשינ ,ןטנוא טרָאד ןעוועג זיא סע יװ ,ןפיוה

 .רָאג ייז וצ טלָאװ עיצולָאװער יד יו ,זיא סע .ןרָאװעג עגושמ |
 | | ,טכיירגרעד טשינ

 ךיא .ןרָאװעג טקיררַאפ זיא דנַאלסור ץנַאג טשינ ,ןיינ --
 םעד ןיא טשינ ,שטנעמ ןטסָארּפ ןשיסור ןיא ןּביױלג וצ ןָא-ּבייה
 קילגמוא סָאד ןעוועג רשפא זיא ץנעגילעטניא יד .טנעגילעטניא
 ןענַאטשרַאפ טשינ ,דנַאלסיוא ייּב ןגיוזעג ןּבָאה רימ ,דנַאלסור ןופ
 רימ ןּבָאה שטייד ןרָאפ טוג זיא סע סָאװ ןוא ,המשנ עשיסור יד
 טָאה טנעגילעטניא רעד .שטנעמ ןשיסור םוצ ןסַאּפוצ טלָאװעג
 ,רעיּפ ןשיסור ןופ ןעמוק טעװ העושי יד ,ןטַאררַאפ ,טרַאנעגּפָא
 לָאמנייא טשינ ןיוש טָאה רע ,שטנעמ-סקלָאּפ ןשיסור ןכַאפנייא ןופ
 רעגילָאמַא רעד .ןופ -- רֶעױּפ רעשיסור רעד ,דנַאלסור טעװעטַארעג
 טעװ רע ןוא .לַאפרעּביא סנָאעלָאּפַאנ ןופ ,עיזַאװניא רעשיליוּפ

 טשינ רעמ ךיז טעװ רע .סעקיװעשלָאּב יד ןופ דנַאלסור ןעװעטַאר
 .ןָאףעמוק ייז יוװ ,עז .שטנעמ-סקלָאפ רעד ,ןפַאלקשרַאפ ןוָאל
 .ןָא ייז ןעמוק ןטנָארפ עלַא ןופ ,לופ זיא עקווָאנַאװיא ,טנָאז ןעמ
 ךיז ןזָאל ,ןַאזַאק ייּב דלַאּב ןיוש ןעייטש ןקַאװָאלסָאכעשט יד
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 ישי

 . ענייז ןעמונעגפיונוצ טָאה װָאנסַארק ,דָארָאגוװָאנינשזינ ףיוא
 ךיז טקור טנָארּפ ןשיקרעט ןופ ײמרַא יד ,ןָאד ןופ ךעלעקַאזָאק

 ,ךיז טכַאד לָאמטּפָא ,ןלַאפרַאפ ןיא ץלַא טשינ ךָאנ ,ןיינ ,וצ ךיוא
 -- ,ןטרַאװ רעּביײװ יד ןזָאל .זַאקװַאק ןייק ךיז רימ ןּפעלש םניחּב

 שטָאכ זיא ,טנָארפ םייּב טשינ ןעוו ,ןסילשנָא טפרַאדַאּב ךיז ךיוא

 ,ןייז וצ גיפליהייּב שרעדנַא סעּפע טימ
 ,גונעג ןיש ןייז סע טעוו ריד רַאפ ,עקשטָאּפַאּפ - ,ונ -- |

 וטספרַאדַאּב ךַאז עטשרע יד ,ןוטעגּפָא עגינייד סָאד ןוש טסָאה וד

 .ןעגנערּב וצ טייקרעכיז ןיא רעּבייו יד ןעז
 ןייז טרעװ טשינ לָאז רע ,גונעג סיורג ןּברק ןייק ָאטשינ --

 --ֿפעטס ןגידנעילּב ןפיוא טַאקָאװדַא רעד טזייוו -- ,ָאד דרע יד טָא

 ךיז ןּבָאה רימ סָאװ ,סָאד ןעװעג זיא ןדיי זנוא טימ הרצ יד

 רימ עכלעוו ףיוא ,רעטרע יד ןופ ןּבײרטרַאפ טזָאלעג טכייל

 רימ ןּבָאה ,דנַאל ןייא ןיא ןגָאלשעג זנוא טָאה'מ ,ןסעזעג ןענעז

 טלקעפעגרעּביא ןוא קַאּפוא-קַאה ןעמונעג ,טּפַאכעגפױא ךיז

 םעד ךרוד .טעדלודעג זנוא טָאה'מ ואוו ,דנַאל טייווצ ַא ןיא ךיז

 -עג גונעג .ןסקָאװעגוצ ןרָאװעג טשינ דרע ןייק וצ רימ ןענעז

 ןטלַאהעגסױא רימ ןּבָאה ָאד ,סרעזנוא זיא דנַאלסור ,טרעדנַאװ

 ןעיײרפַאּב דנַאלסור ןפלָאהעג ןוא ןעגנוגלָאפרַאמ ןוא ןעמָארגָאּפ

 ןפרַאוװּפָארַא ןפלעה ריא ןלעװ רימ ןוא ,ךָאי ןשירַאצ ןופ ךיז

 רָאנ ,ןפולטנַא טשינ .,גנופַאלקשרַאפ עשיטסיוװעשלָאּב יד ךיז ןופ

 יַאֹּב טולּב ןטימ לָאמַאכָאנ ןוא רעדניק עטסעּב יד טימ ןייטש

 ךָאנרעד ןענָאק טשינ זנוא לָאז רענייק ,טייהיירפ ריא רַאפ ןלָאצ

 ןזומ ןדיי רימ ,ןטיירג םוצ ןעמוקעג ןענעז רימ זַא ,ןפרַאוורָאּפ

 רַאפ ,טנעמעלע רערעדנַא רעדעי יװ רערעייט ךָאנ ,ןלָאצַאּב רעייט

 ָאד ,טשינ רעמ רימ ןעייג ןענַאד ןופ ,ןיינ-ןיינ ,טייהיירפ רעזנוא

 ןיִּב ךיא .טכעלש רעדָא טוג - עלַא טימ לרוג םעד רימ ןלייט

 טסילש וד סָאװ ,ץלָאטש רעייז ,ןוז ןיימ ,ריד ףיוא ץלָאטש רעייז

 ,יײמרַא רעד ןיא ןָא ךיד

 .טקוקעגפױרַא טָאה ןוא ןּבילּבעג ליטש זיא טַאקָאװדַא רעד
 סדנַאלסור ןופ רענײא ןטײר וצ ןעמוקעגנָא זיא יײז ןגעגטנַא

 .ייז ףיוא ךיילג ,"רעדניק עטסעב,
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 םענעסירעצ ַא ןיא ,ּפָאק ןפיוא לטיה שיקַאזָאק ןרעטופ ַא
 סקיּב ןייז ןופ רער רעד טימ ,ןטירעגנָא רע זיא ,ץלעּפןסּפעש
 ,וצ ןגָאװ םוצ ,ןרישזַאסַאּפ יד ףיוא טליצעגנָא

 ,רע טגערפ -- ?עכלעזַא סָאד ריא טנעז רעוװ ! ןייטש --
 ףיוא ןגיוא עגיטסול-ליואװ טימ טקוקעג טָאה קַאזָאק רעד

 | ,תונגרק עגייז
 - :רעזייּבעג ַא טימ טּפַאכעגּפױא ךיז טָאה טַאקָאװדַא רעד
 ןריציּפָא ןרָאפ ָאד ? ןטלַאהרַאפ וצ זנוא וטסגַאװ ױזַא יו --

 ןריפ וצ המחלמ ,ײמרַא סוָאנסַארק לַארענעג ןיא ןסילשנָא ךיז
 ,רעילפ-טפול ַא ,ןוז ןיימ ןיא סָאד טָא .סעקיוװעשלָאּב יד ןגעג

 -- ,ןטנעמוקָאד ענייד רָאנ זיײװַאּב ,ונַא ,ןעז רימ ןלעוו סָאד --
 טימ גידנּפַאט ,טַאקָאװדַא םעד וצ קַאזָאק רעד ןיוש ךיז טזָאל
 ,טנעה יד

 עקנעשימ טָאה - ,ןטנעמוקָאד ערעזנוא ןענעז סָאד טָא -
 -- ,םינּפ סקַאזָאק םוצ רעװלָאװער ןייז ןופ רער יד טלעטשעגוצ
 | !ןוז רעשיטניה ?ןעז םיא טסליוו

 ,ןייצ ענעפילשעג עסייוו ענייז ןיװַאּב טָאה קַאזָאק רעד
 .םוא טַאה םינּפ עכיילּב סָאד ןוא ,רעכעל-זָאנ יד טײרּפשרַאּפ
 | | : ,טכַאלעג

 ןענעבנג סָאװ ,ןדיי טנעז ריא ןזַא ,טניימעג ,לחומ טייז --
 ךיז ןּפעלש ןטקעיּבוס ענעדישרַאפ ,סעקיװעשלָאּב יד ןופ ךיז
 ןייז ןּבעגעג טָאה רע ןוא -!לחומ טייז .פעטס ןרעּביא טציא
 ,ןטירעגּפָא ןיא ןוא ןליפ וצ סערָאּפש יד דרעפ

 טרעהעגפיוא ןוז ןוא רעטָאפ ןיוש ןּבָאה טנעדיצניא םעד ךָאנ
 ןעקנוזרַאפ ןענעז עדייּב .ךערּפשעג עשיטָאירטַאּפ סָאד ןריפ וצ
 ןוא ,סעזעג ןפיוא רעױּפ רעד ןוא .ןעקנַאדעג ערעייז ןיא ןרָאװעג
 ערעייז טימ ןּפַאנשוצסױא ןּבױהעגגָא ןּבָאה ןַאּפש ןיא דרעפ יד
 .טיירּב ,ןטעקַאנ םעד ןופ -- עקווָאנַאװיא ןייק גנוטכיר יד סערדזָאנ
 ,.סױרַא ּפעטס ןגימַי

 ןילק א םױק ןעוװעג זיא עקוװָאנַאװיא ּפונק-ןַאּב רעד
 רעזיה עטלדנישעג עיינ רָאּפ ַא .ּפעטס ןיא ןפרָאװרַאפ ,לטעטש
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 .ףיוה-ןַאּב רענעגָאלשעגפיוא-יינ רעטרעּפמולעגמוא רעסיורג ַא ןוא
 ןריציפָא ,ןטַאדלָאס טימ טציילפרַאפ ןעוועג זיא ףיוח-ןַאּב רעד .
 ןעמ סָאװ ,טייל-רעטילימ ךעלקיטש ןוא עּבלַאה ,עצנַאג ערעדנַא ןוא
 ףיוא ןפרָאװעגפױרַא דניושעג ףיוא ןּבָאה יז זַא ,ןעועגנָא טָאה
 טכער ַא ןּבָאה ןלָאז יז ידּכ ,ץכעוטנָא עשירעטילימ ךעלקיטש ךיז
 | ,תונּבוק יד ןופ טשינ ןוא רעּבױר יד ןופ ןייז וצ

 רעד טָאה עקװוָאנַאװיא ןיא עיצַאטס רעד ףיוא ןיֹוש ?
 םעד טימ ךיז ןענעקַאּב וצ טייהנגעלעג גונעג טַאהעג טַאקָאודַא
 םעד ןופ דנַאלסור ןעיײרפַאּב וצ ןּבילקעג ךיז טָאה סָאװ ,טנעמעלע
 יװ ,"קלָאפ ןשיסור ןופ רעדניק עטסעּב יד, ,ךָאי ןשיטסיוועשלָאּב
 ,שַאמשימ ַא ןופ ןענַאטשַאּב ןענעז ,ןּפורעגנָא ייז טָאה טַאקָאװדַא רעד
 רעייז ךייש סָאװ .ןטנעמעלע ערעטסניפ ןוא עגיטכעדרַאפ יילרעלּכ
 ןטאררַאפ סע טָאה - ןדער רעייז ,ןעזסיוא רעייז ,ךיז ןטלַאה
 .רעהַא טכַארּבעג יײז ןּבָאה סָאװ ,ןויטָאמ עתמא יד
 .סעיצַאנ ןוא ןסַאר ,רעקלעפ ןופ שימטיוא-לבּב ַא ןעווטג זיא סע
 ,ןעגנולײטּפָא עשירעטילימ ענעדישרַאמ ןופ ןטַאדלָאס ןוא ןריציפָא
 ,שירעטילימ-ּבלַאה -- גנודיילקַאּב רעכעלגעמ רעדעי ןיא ןוטעגנָא
 ענעצלעּפ עשיזַאקװַאק ,ךעלטיה עשיקַאזָאק ענרעטופ  ,ליוויצ-הלַאה
 טכעלש ,"סעקּבושלוּפ , ענעסּפעש עשרעיוּפ ,סענירעלעּפ ,ןעלטנַאמ
 עטריקַאל עשיטָאטש ןיא ערעדנַא ,סעקָאליָאוװ ןיא לייט ,עטכושַאּב
 .ףןלורטַאּפ עשיַאקװַאק טימ טדיײלקַאּב ןעװעג ןענעז עלַא ,ךיש
 ,ןייזילּכ ערעייז .רעכייּב יד רעּביא סנעמיר-ןריציפָא ןוא סעקסַאּפ
 :ןלײט ענעדישרַאּפ ןופ ןענַאטשַאּב ןענעז ,ץכעוטנָא רעייז יו
 ןיּפש ,ןלַאשזניק ,ןרעװלָאװער ,ןסקיּב עטפַאהלפייווצ עשיקדעט
 ןּבָאה גנונעפָאװַאּב ןוא גנודײלקַאּב רעד ןיא .סרעסעמ טַאלג רעדָא
 ,ןטידנַאּב ןופ ףױלנעמַאזוצ ַא יו קורדנייא ןַא טכַאמעג רעכיג ייז
 רעטציהעגנָא טימ טנערּבעג סָאה ץלַא ,ײמרַא ןַא ןופ רעדייא
 לָאמנייק ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןגוצ עגידנעמוקנָא ףיוא דלודעגמוא
 .ןזיוועג טשינ

 .עג ןענעז לַאוקָאװ ןגיצומש ןגנע ןיא ענָאלדָאּפ רעד ףיוא
 .עג ךיז ןּבָאה סע עכלעוו ןופ ,ןשטנעמ סעּפוק ןפרָאװעגנָא ןגעל
 רעד ..ןשיילפ ענענעלרַאפ ןופ יוװ ,תוהיר עטקיטשרַאּפ ןגָארט
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 ירעבייל ענעזַאלענפױא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא ןימ-ןשטנעמ
 ךּבָאה ריז ,רעכייב ףיוא טנשה ןוא םיפ ,ןעלסְקַא ףיוא ּפעק ,ןסעמ
 הע ןענעז םירבא עכעלשטנצמ סעּפוק יװ ,קורדנייא ןַא טכַאמעג
 טייל רעטילימ ןוא ןטַאדלָאפ יד ןשיװצ ,ןרָאװעג ןפרָאװעגפיוג
 ןסעזעג ןענעז סָאװ ,טננילטכילפ גיצניוו טשיג ןענופעג ךיז ןּבָאה
 ,טַאהעגארומ ,ךעלטסעק ןוא קעפעג ערעיײז רעּביא רעניה יד יװ
 ףלעטיב םָאד ןעמענקעװא טשינ רעּבײל ערעייז ןופ לָאו'מ זַא
 .סירעשלַאּב םעד ןופ סעוװעטַארעג טָאה'מ טָאװ ,טטונ-ןוא-בָאה
 טימ טשימעגסױא ףיז ןּבָאה רעדניק ןוא רעבייוו ,רעייפ ןשיט
 ןגעלעג זיא רענייא .ןטאװלָאס ןוא עליוויצ ,רעגעמ ענעסקאוורעד
 םעד ןטייווצ םייּב ןענעבנג ?יוואורטעג טָאה רענייא ,ןרעדנַא ןפיוא
 ןעיירעגירק ןדנוצעגנָא ךיז ןּבָאה טרָאד-וא-ָאד .םעדָאֿפ ןטצעל
 .עג טָאה'מ ,ןעלקגיוו ןוא ןּפורג ענעדישרַאפ ןשיוצ ןגעלשעג ןוא
 עדמערפ ֹוצ ןכָארקעג זיא'מ ,רעליימ יד ןופ טנסיּב יד ןסיר
 -עג ךיז ןּבָאה לייט ,רעדניק עניילק וצ ךיז טעמעשטעג ,רעּבייוװ
 ןעגעז לײט רעטסערג רעד רָאנ ,ךיז ןגָאלשעג ערעדנַא ,ןטלָאש
 .,גנירעה ענעטָאשעגנעמַאװצ רעדָא ,לָאװ ןלַאּב ענעפרַאװעגנָא יװ
 -עג גיטליגכיילג ןענעז ןוא ךיוּב סנרעדנַא ןפיוא רענייא ןגעלעג
 ,ןפָאלש

 .טגגעמַאזװצ עצנַאג יד ךיז טָאה גוצ ַא ןופ ןעמוקנָא םייּב
 ,לגיופ עדַאטס ַא יװ ,ןפָאלעצ ,ןפרָאװעצ ,ןטָאשעצ עסַאמ ענעטָאנק
 ןֿפױָאװעג ךיז טָאה ץלַא ,סקיּב ַא ןופ ליוק ַא יז ןיא טלַאפ סע ןעװ
 . ,טייג רע ןיהואוו קוליח ןייק ןעוועג טשינ זיא סע ,גוצ םעד ףיוא
 ךעלטסעק יד ןפרָאװעגניײרַא טָאה'מ .םונהיג ןופ ןרָאפסױרַא יּבַא
 יד ףיוא גידשפנ-תריסמ ךיז ןעגנָאהעגנָא ןוא ,רעדניק יד ,קעמעג
 ןטּפָארּפעגרעּביא ןיא ךיז טפוטשעג ןוא ןריט יד ףיוא ,ךעלּפערט
 .טּפוטשעגקירוצ ןטַאדלָאט יד ןבָשה גינייוועניא ןופ ,ןײרַא ןָאגַאװ
  .ּבַאה ןעוועג ריקפמ טָאה'מ ,טזָאלעג טשינ ,געו םעד טלעטשרַאּפ
 ןבעגעג ןעגנוגעװַאּפ ןוא ןעקנואוו טימ ןּבָאה רעּבייוו .סטוג-ןוא
 ןפױק וצ רעּבײל ערעיײז טימ טיירג ןענעז ייז זַא ,ןרעהוצנָא
 ..ןטאדלַאפ עטעשויעצ יד ןופ ךיז רַאפ ץַאלּפ 8

 ןעננאנעגקעװַא ןוא ןעמוקעגנָא ןיוש ןענעז ןגוצ ריפ ,,יירד =



 ערקטָאמ = | 4
 יי

 ךיז ןעניפעג ןוז ןייז ןוא טַאקָאװדַא רעד סָאװ ,טייצ רעד ךרוד
 .עג ןייק טַאהעג טשינ ןּבָאה יײז .ןוא ,עיצַאטס-ןַאּב רעד ףיוא
 רעד .ןסיורד ןופ ןּבילּבעג ןענעז ייז ,ןּפַאכוצנײרַא ךיז טייהנגעל
 ליװצ םונחיג םעד ןיא ןטלַאהּפױא טזומעג ךיז טָאה טַאקָאװדַא
 ,טכענ ייווצ ןוא געט

 טײהגנעלעג גונעג טַאקָאװדַא רעד טָאה טייצ רעד ךרוד
 ןעוועטצר ןעייג סָאװ ,ןטנעמעלע יד טימ ןענעקַאּב וצ ךיז טַאהעג
 ,טלעטשרַאפ טשינ ,ןפָא ץנַאג ןופרעד טדערעג ןּבָאה ייז ,דנַאלטור
 ,סטוג ןטימ טלײטעצ ןיוש ךיז ןעמ טָאה סעדנַאב-רעּבױר יװ
 ןרעדנַא םעד רענייא טָאה'מ ,טעװעבַארעג ךָאנ סע טָאה'מ רעדייא
 טעװ המחלמ יד סָאװ ,ןטײהנגעלעג עטוג יד טימ טסיירטעג
 ױזַא ,ןדיי ןגעו טדערעג ןעמ טָאה רעּבָא רקיע רעד .ןעגנערּב
 ןטָאּבעגנָא יז טָאה'מ סָאװ ,ןיירּפ רעד ןעװעג ןטלָאװ ןדיי יו
 ןשיװצ ןעמ טָאה ,ײמרַא רעסייוו רעד ןיא ךיז ןסילׂשנָא ןרַאּפ
 רעּביו ערעייז ,סנגעמרַאפ ערעייז יירפ-ןוא-קנַארפ טלייטעג  ךיז
 ,סעװטַאּפָארוק עגערָאװעג-רקפה יװ ,רעטכעט ןוא

 ,עגירעזנוא סָאד ןעמענּפָא ןיוש ךיז ןלעװ רימ --
 סעקשידיי ןעצ עטשרע יד :טנכיײצעגנָא רימ ּבָאה ךיא --

 יז ,ארומ ּבָאה'כ ,ךיא טױט עגירעּביא יד ,ךיא גיטלַאװגרַאּפ
 ..ןרעװ ןסערעד ןלעוו

 .עג יד גידנכרָאהוצ ,טַאקָאװדַא רעד טָאה לָאמנייא טשינ }
 טימ םיױק םיא טָאה ןוז רעד .ןעננירּפשפיוא טלָאװעג ,ןכערּפש
 ,ןטלַאװעגקירוצ תורצ

 ײד ךרוד ןטסלענשמַא יװ ןעז ןזומ רימ ,ךיד גיאורַאּב --
 ,רעטָאּפ םעד ןייא רע טמיור -- ,ןגירקכרוד ךיז סעדנַאּב

 לטנַאמ םענעטלַאהַאּב ןייז ןופ טּפעלשעגסױרַא טָאה עקנעשימ = |
 טָאה רע רעכלעוו ןיא ,גנולײטּפָא-ילּפ.טפול ןַײז ןופ גנונכיײצּפָא יד
 ןופ טייצ רעד ךרוד טאהעג טָאה רע סָאוװ טנָארפ ןפיוא טנידעג
 ןכָאטשעגנָא סע טָאה ,(סעקיװעשלָאּב יד ןופ ןטלַאהַאּב געװ ןצנַאג
 יז טָאה גנונכײצּפָא עשיריציפָא יד ,?טיה-ליוויצ ןייז ףיוא ךיז
 .עג ייז טָאה ,רעװלָאװער סעקנעשימ ןוא ,סָאד ,ןעוגָא ןבעגעג
 .סרעגרע ךָאנ רעדָא ןטייקכעלמענעגנָאמוא ןופ טעװעטַאר
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 ןופ טיירפַאּב טשרע ךיז טָאה רעכלעװ ,טַאלָאװדַא רעד

 יעלע יד ןשיװצ ,ָאד ןּבױהעגנָא ךיז טָאה ,םעלק ןשיטסיװעשלַאּב
 *געירּב ַא ןיא ,רערעגרע ןַא ןיא ןעמונעגניירַא יו ןליפ וצ ,ןטנעמ

 ןגוא ענייז ,ןרָאװעג ןירג-וא-לעג רעדיוו זיא רע .גנַאװצ רעגיד
 טמיורענגײא טָאה רע ןוא ,רעייפ טימ טצירּפשעג רעדיוװ ןּכָאה

 :רעיוא ןיא ןוז ןייז

 '? הוּכ ַארַאפ סָאװ טימ ,דנַאלסור ןעװעטַאר ליוו סָאד ןוא --

 ?םויטידנַאּב ןופ חוּכ ןטימ
 זַא ,ןופרעד טרעלקעג טציא ןיוש ןּבָאה ןוז ןוא רעטָאפ

 רָאנ ,לַארָאמ ַא ָאד שטָאכ זיא ,טייז רעטייווצ רעד ףיוא ,טרָאד
 / .,ךיז טיײטשרַאפ ,טשינ ןופרעד ןעמ טָאה טדערעג

 סעקנעשימ ןופ ףליה רעד טימ ןעגנולעג ייז זיא ךעלדנע
 זיא סָאװ ,גוצ ַא ןיא ךיז ןגירקוצניירַא ,גנונכיײצּפָא רעשיריציפָא
 .קסַאקרעשטָאװָאנ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעגנַאגעג

 ןיא .ןטַאדלָאס טימ טּפָאוּפעגנָא ןעוװעג זיא ןָאגַאװ רעד 'ו
 .ָאלּפעצ ,עטציהעצ טּפוטשעג ךיז ןּבָאה טעזָאלק םייּב לקניוו םעד
 ףיז ייז ןעוועג גיליוו זיא סָאװ ,יורפ ַא וצ טנעה ןוא ּפעק עטעש
 ךןענגעז טרָאד ןופ ,ןָאגַאװ ןיא טזָאלעגנײרַא ןרעוו רַאפ ןּבעגוצרעּביא
 ןעמוַאּפס עשיגרָא ןוא ןכַאל ,תולוק עטקיטשרַאפ ןעגנַאנעגפיוא
 םיוק .ץַאלּפ ןייז ןופ ןסירעג רעכיילּב ַא ךיז טָאה טַאקָאװדַא רעד
 :ןטלַאהעגקירוצ ןוז ןייז םיא טָאה תורצ טימ

 'ןענעז סָאד ,טָאג ןיא קנעדעג יד גיאורַאּב ,עקשטָאּפַאּפ --
 .סעיטסעּב עדליוו ךָאד

 ..רַאפ זיא דנַאלסור ,עקנעשימ ,ארומ ּבָאה ךיא ,עקנעשימ --
 ןעמוק ףליה יד טעוו ייז ןופ טשינ ,ןיינ ,ןיינ .ןלַאּפ

 םיא טָאה - ,סע סייו ךיא .עקשטָאּפַאּפ ,סע סייוו ךיא --
 .טגיאויַאּב עקנעשימ

 .סיפ עגיצומש עטעקַאנ ןעגנָאהעג ןענעז ּפעק ערעייז רעּביא
 ןטנוא ןופ טָאה עּפורג ערעדנַא ןַא .קנעּב-ףָאלש עטשרעּביױא יד ןופ
 םעד רעּביא ןגנעה סָאװ ,'סיפ עטעקַאנ יד טימ טדערעג
 י"וצ ךיז טזומעג רֶע טָאה ,טשינ יצ ,גידנליוו ,ּפָאק ,סטַאקָאװדַא

 50 ,11 עװקסָאמ ,שֵא
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 רעטרעקעגרעּביא טור ַא טימ רענייא .ךערּפשעג רעייז וצ ןרעה
 : ערעדנַא יד רַאפ טלייצרעד טָאה ,גיוא ןענורעגסיוא ןַא ןופ טיוה

 .ןענופעג ךיז ווָאקרַאכ ןיא ,ןּבירשעגסיוא לַאטיּפסָאה ןופ -
 עטשרע יד .,,.ּבײװ ןייק וצ ךיז טרירעגוצ טשינ םישדח סקעז רַאפ
 סָאד ןעזרעד .גיליוו יז זיא טשרעוצ ,ןפָארטעגנָא סַאג ןיא עטסעּב
 ךיא זַא ןוא ,ךיז טלקעעג .ןפָאלטנַא יז זיא ,גיוא ענענורעגסיוא
 זיא ,דנַאלרעטָאפ סָאד ןעװעטַאר רַאפ ןגָארקעג גױא סָאד ּבָאה
 .רָאג זיא - ןּבעגעג קעל ַא רימ טָאה ליוק סאנוש ַא זַא ! טשינרָאג
 ! ןעמַאמ רעד ןיא ייז ערעילָאכ ַא ,טשינ

 יד .רעדורּב ,ןעמענּפָא ענינייד סָאד ןיוש ךיז טסעוו וד --

 ,טייצ רעצנַאג רעד רַאפ ןלָאצַאּב ןיוש ריד ןלעוו סעקשידיי
 ןטסירּב .רעדורג ,ןעמענּפָא עגיניימ סָאד ךיז לעוו ךיא .ָאי --

 ,ןדיינש ךיא לעװ ןטסירּב .ּביִל רימ זיא טָאג יװ ,ןדיינש ךיא לעוו
 יו ,טליפעג טָאה'מ ןוא ,טגָאזעג טַאדלָאס רעד טָאה - ,לפע יו
 ךיז טקעלַאּב רע ןוא ,ןפיל יד ףױא םיא טגיל קַאמשעג רעד
 .ןופרעד

 וװָאנסַארק .ערעזנוא ןענעז סעקשידיי עלַא ,גיטכיר זיא סָאד --
 | ,ןּבעגעג יירפ זנוא ייז טָאה

 ןייז ןופ רעטירּבעגּפָא ןַא ףיוא ךיז טּפַאכ טַאקָאװדַא רעד
 , ,טרָא

 ,,.וזַא יו --
 :טנַאה רעד ייּב טסעפ ןיוש םיא טלַאה עקנעשימ רָאנ
 טָאג יו ,ךרוד סע גָארט .עקשטָאּפַאּפ ,ךרוד סע גָארט --

 ,היל ריד זיא
 זיא ,ייו ייּב ,ןטרָאד - עקנעשימ ,ףױלטנַא ,עקנעשימ --

 | ,לַאעדיא ןַא ָאד ןטסגיצניוו םוצ ךָאד
 ,טגייווש עקנעשימ
 ייוצ ,עיצַאטס ַא יב טלעטשענּפָא ךיז טָאה גוצ רעד

 ךיוה ןגערפ ,סעקיַאהַאנ עקצַאזָאק טימ ןײרַאןעמוק ןקַאזָאק
 ;לוק ןפיוא

  ?ףךעלרעדירּב ,ןדיי ךייא ייּב ָאד ךיז ןעניפעג --
 ךיו ןקוק ןוא רעּביא ןטַאדלָאס יד ןגערפ -- ?סעדישז --
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 יו טימ פא ךיז ןלעטש ייז ,ןרישזַאסַאּפליװיצ יד ףיוא םורַא
 .טַאקָאװדַא םענערָאװעג ךיילּב םעד ףיוא ןקילּב

 !יײז טימ לווייט םוצ ? סעדישז --
 גנילצולּפ טפַארק רעצנַאג רעד טימ ךיז טָאה טַאקָאװדַא רעד

 טלעטשעגפיוא ןוא טנַאה רעקרַאטש סעקנעשימ ןופ ןסירעגסורַא
 :ןגירשעגסיוא ןוא ךיוה רעצנַאג רעד ןיא ךיז

 ןגָאלשעג רע טָאה --! דיי ַא ןיּב ךיא !טניה ! דיי ַא ןיּב ךיא --
 ! דיי ַא ןיּב ךיא ,טַאג -- ,ץרַאה ןיא טסיופ רעד טימ ךיז

 רעװלָאװער ןייז טַאהעג טייצ ךָאנ טָאה עקנעשימ רעדייא
 ,רעטָאפ ןייז טּפַאכעגנָא טנעה עשרענלעז ןּבָאה ,ןּפַאכוצסױרַא
 ,וצ ןקַאזָאק יד וצ ּפעק יד רעּביא םיא ןפרָאװעג

 עקסטַאדלָאט רָאנ ,ןעװעטַארּפָא ןפרָאװעג ךיז טָאה עקנעשימ
 .טעטגעפעג ןטלַאהעג ןיוש םיא ןּבָאה טנעה

 ,סױרַא ךיוא טיג םעד ןוא --
 טשינ זיא רע .ייז יו סא טשינ טעז רעד  ,ןיינ --

 ,דיי ןייק

 .ןגירשעג עקנעשימ טָאה -- ! עקשטָאּפַאּפ ,עקשטָאּפַאּפ --
 ןטלַאהעג טסעפ רעּבָא םיא ןּבָאה ןטַאדלָאס יד

 - רעייפ ןטשרע ןרַאפ ןעמוק-קונוצ זנוא טסעװ רעד -- |
 | ,רעילפ-טפול ַא

 .רעטסנעפ םוצ ןּבעגעג סיר ַא עקנעשימ ךיז טָאה ךעלדנע
 ,לטיה ַא ןָא רעטָאפ ןייז ןעזרעז רע טָאה עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא
 .סיפ עסעוװרָאּב ןוא רָאה עטעשָאלּפעצ טימ

 םוצ טנַאה ַא טקערטשעגסיוא טָאה ןוז רעד -- ,עקשטָאּפַאּפ --
 | .ּבױוש רענעכָארּבעגסױא רעד ךרוד רעטָאּפ

 עצנַאג סעמעוו ,ןטַאדלָאס ןוא ,טרירעג ךיז טָאה גוצ רעד
 יו ,ןעקנעשימ ןּבָאה ,ןכַאל ןופ טלסיירטעג שזַא ךיז ןּבָאה רעּבייל
 ,טרָא םוצ טדימשעגוצ ,ןדנוּבעג ןטלַאהעג ,ןעגנַאװצ ענרעזייא טימ

 טימ רעטָאפ ןייז ןעזעג דימּת רעֹּבָא ןיוש טָאה עקנעשימ
 .טַאלּפ רעד ףיוא ןייטש ,ןסעװרָאּב ַא ,רָאה עיורג עטעשָאלּפעצ
 םעד טליפעג טשינ טָאה רע ,ןקַאזָאק ןופ טלגנירעגמורַא ,עמרָאפ
 .סיוא םיא ךיז טָאװ סע לייוו ,טייקפרַאש רעצנַאג ןייז ןיא ץרעטש
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 לֵאעַר טשינרָאג ויא ןעזעג טָאה רע סָאװ ,סָאד זַא ,ןזיוװעג
 עכעלמייהמוא ןַא טַאהעג טָאה טלַאטשעג סרעטָאפ ןייז ,ןעוועג
 ןעזעג טסָא ױזַא טָאה רע סָאװ ,טלַאטשעג רעד וע טייקכעלנע
 ןָא טגָאמרעד םיא טָאה רעטָאּפ רעד ,טלָאמ;גפױא רעדליּב ףיוא
 טָאה ױזַא ןוא ,ןטַאדלָאס עשימיור יד ןופ טנעה יד ןיא סוטסירק
 ..ןעזעג ךָאנרעד ןבעל ץנַאג ןייז ןיוש םיא רע

 ןגָארקעגסױרַא ךיז עקנעשימ טָאה עיטאטספ רעטסכענ רעד ייּב ;
 ,טסרָאיװ ןצכעז קירוצ םעטָא ןָא ןפָאלעג זיא רע .ןָאגַאװ ןֹופ
 טָאה רע .טכוזעג רעטָאּפ םעד טָא רע .טכטנייּב ןעוועג זיא סע
 ,ןענומעג טשינ רעמ םיא

 ןיא ייווצ ,גָאס א ךָאנ טרעגלַאװעגמורַא ךיז טָאה שקנעשימ = |

 ןענופעג טשינ רעטָאּפ םעד טָאה רע .טננעגמוא רעצנַאג רעד
 דלַאװ ןיא םיא ןֹבָאה ןקַאזָאק יד זַא ,טגָאזעג םיא טָאה ןעמ
 ןוא געט טעשזדנָאלּבעג ,פעטס ןיא קעװַא זיא רע .טּפעלשרַאפ
 גולײטּפָא רעטשרע רעד ףיוא ןפָארטעגנָא טָאה רע תּב ,טכעז
 ,ןוָאגסַארק ןגעג ןעננַאגעג ןיא סָאװ ,"יימרָא רעטיורג רעד ןופ

 אייז וצ ןסָקלשַעגנָא ךיז ןוא ןבענעגרעביא ייז ךיז סָטח רע

 וו 4



 269 שא םולש
 יע א א

 18 לטיּפַאק

 ןּבלַאווש ייווצ
 טרעטייל יז .הנידמ רעטייוו ַא ןיא עזייר ַא יו זיא קנערק ַא

 ,ךלהמ ןטייוו ַאזַא ןיא קעװַא סע טלעטש ןוא עטּבעלעגרעּביא סָאד
 ..עיזוליא ןַא יו ,סױרַא ןטרָאד ןופ טנייש סע זַא

 .עג ןיילַא רענייא טָאה ירַאכַאז סָאװ ,ןכָאװ רָאּפ יד ךווד
 ירַאכַאז רעטלַא רעד זיא ,טגיזַאּב םיא ןוא טױט ןטימ טפמעק
 רעד ףױא רענעריױּבעג-ײנ ַא רע טגיל טציא ,ןּברָאטשעגּפָא
 רעטניה דלַאװ ַא ןיא ,זיוה ןשיצירּפ םענעזעװעג ַא ןופ עדנַארעוװ
 םייה-סגנולָאהרעד ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא סָאװ ,עװקסָאמ
 ,רעוט עשיטעיווָאס רַאפ

 ןייז ןופ טייצ רעד ךרוד זיא ןיילַא ירַאכַאז רָאנ טשינ ןוא
 ,רעטָאפ ןייז ,ןרָאװעג ןריוּבעג לָאמַאכָאנ ןוא ןּברָאטשעגּפָא קנערק
 רעטלַא רעד סָאװ ,ןכָאװ סקעז יד ךרוד ,ךיוא ,ןיקרימ רעטלַא רעד
 רעיוט םעד רַאפ ןגיוא ענעלָאװשעג ,עטיור טימ טיירדעג ךיז טָאה
 ,סרעטומ ןוא סרעטָאפ ערעדנַא טימ טרַאװעג ןוא לַאטיּפסָאה ןופ
 עקנַארק ערעײז וצ ןרעװ וצ טזָאלעגוצ רעדניק ןוא רעּבייו
 זיא רע זַא ,טליפרעד ןיקרימ רעטלַא רעד טָאה ,עטסטנעָאג
 רעשלַאפ ַא טימ ,רעטלעטשרַאפ ַא דרע סטָאג רעּביא ןעגנַאגעגמורַא
 ןקנַארק םעד רָאנ ,ןּבעל ןייז ןיא רעמ טשינרָאג טָאה רע .עקסַאמ
 סייװש-ןטסגנַא ןייז ןיא גינייוועניא ןטרָאד ךיז טלגנַאר סָאװ ,ןוז
 ןָאק ףמַאק םעד ןיא .ךאלמ ןטימ בקעי יװ ,םענעעזעגמוא ןַא טימ
 טיי ,רַאפרעד עקַאט ןוא ,ןפלעה טשינ טשינרָאג טימ םיא רע
 ,ךיז ןקוקוצ ןוא סנטייוורעדנופ ןייטש רע זומ לגנַארעג םעד ןיא
 ,דניק ןייז וצ טמַאלּפעצ רעמ ךָאנ עּביל ןוא תונמחר ןייז ךיז טָאה
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 ןלעלעג ןרָא-ןא-רָאי ךרוד ןענעז סָאװ ,ןלאװק עמייהעג יו
 ףיז ןטלָאװ ,טולּב ןייז ןופ ןלעצ יד ןיא ןטלַאחַאּב ,טּפָאטשרַאּפ
 יףעביא ןוא ןכָארּבעגסױא ,טנפעעג ןעמָארטש עגיטכעמ טימ טציא
 .נטגרֲא יד ןעגנַאגעגנָא טציא םיא זיא סָאװ ,ץרַאה ןייז ןסָאגעג
 ןייז ולימֲַא ,דנַאלסור ןופ טפנוקוצ יד ,טפעשעג ןייז ןופ עיצַאז
 ,ףוג רעשלגניי רעקנַארק רעד רָאנ ,טשיגרָאג --? דניק ןוא ּבייוו
 רעגיזָאדרעד ,ןטסגנַא ענייז ןיא גינייועניא ןטרָאד טגיל סָאװ
 .רַאפ ַא יװ זיא רעּפרעק רענעגיוזעגסיוא-טולּב ןופ ,רעכעלקנערק
 ןייז ןופ ןבילבעגרעביא זיא טָאװ ,ץלַא ןעוועג םולּב עטנקירט
 עכַאװש ענייז ןיא ןטלַאהעג טלָאװ רעקנַארק רעד יװ .,ןּבעל
 .עגרעּביא טָאה רע .טכיל גידנעייגסיוא ןַא יו ,המשנ ןייז טנעה
 סָאװ ,ןוט רע לָאז .ץעידָאלַאמ עקשימ וצ "?עיצַאזינַאגרָא יד טזָאל
 רעיז וצ טזָאלעגרעּפיא רע טָאה דניק ןֹוא ּבייו ןייז ,ליו רע
 ןטימ ךיז טגעװַאּב סָאװ ,ערדלָאק רעד רעטנוא ,ָאד ,לרוג םענעגייא
 סָאװ ,טרירטנעצנַאק ץלַא טגיל ,ץרַאה סנקנַארק םעד ןופ ןטעּברַא
 ךיז טָאה סָאװ ,עּביל רעד ךרוד טָאה רעטלַא רעד ,טרעוװ ַא טָאה
 : ןענופעגקירוצ ךיז ,ןוז ןייז וצ םיא ןיא טקעוורעד גנילצולּפ ױזַא
 ךרוד ךיז רע טָאה ,ןלַאפעג טייקגילעז א םיא ףױא טלָאװ סע יװ
 ,דָאנג ַא טימ ןסָאנַאּב ןוא טרעטיילעג ,ןביוהרעד טליפעג םעד

 קנַארק א ןגעלעג זיא טעּב טירַאכַאז ןּבענ לַאטיּפסָאה ןיא
 ,טזָאלעגניײרַא ןוז ןייז וצ ןיקרימ ןטלַא םעד טָאה ןעמ ןעוו ,לגניי
 וצ טזָאלענוצ ,רעטעּברַא ןכיילּב ,ןעמירֶא םעד ךױא ןעמ טָאה
 טימ טעדניײרפַאּב רעייז םעד ךרוד ךיז טָאה ןיקרימ ,לגניי ןייז
 ךיז ןגעלפ סָאװ ,סעטַאט עדייּב ,ןכש סגוז ןייז ןופ רעטָאפ םעד
 ,לַאטיּפסָאה ןופ רעױט םעד ייּב ןפערט סױא-גָאט ,ןייא-גָאט
 ן'פ טײהקנַארק רעד ךרוד ןרָאװעג ןדנוּברַאפ גנע ױזַא ןענעז
 ײױװ ,ןרָאי טניז טנעקעג ןיוש ךיז ןטלָאװ ייז יװ ,רעדניק ערעייז
 ןרעדנַא םעד טגעלפ רענייא .סַאלק ןייא וצ טגנַאלַאּב ןטלָאװ ייז
 ,לרוג ןייא ךרוד ןדנוּברַאפ ,טומ םעד ןטלַאהרעטנוא ןוא ןטסיירט
 .גידהחּפשמ ,טנעָאנ ןרָאװעג לנניי עדמערפ סָאד ןעניקרימ זיא
 רעטנוא ןדנואוושרַאּפ ,ןגיוּבעגנייא ןסעזעג זיא ןיקרימ רעטלַא רעד
 סירַאכַאז ןטלַאהעג טָאװ רע ,ןוז ןקגַארק ןייז ןופ ןטָאש םעד



 1 שא םולש

 ןוז ןייז יװ ,ךיז טקוקעגוצ גיטכעמנָא ,טנַאה עגיטסננַא ,עכיילב
 טימ ףָאלש ןטכַאמשרַאפ ןופ גנַאהרָאפ םעד רעטנוא ךיז טלגנַאר
 יד לכיט ַא טימ םיא ןשיװּפָא טגעלפ רע ."ןטנַאקַאמוא, םעד
 *עג ךיױא טָאה עּבלעזסָאד .ןגייווש ןוא ןרעטש ןייז ןופ ןטסגנַא
 ןייא טָאה גנַאגטױרַא םייּב ןוא ,לגניי םנופ רעטָאפ רעד ןוט
 טָאה ןעמ .ךיז טגערפעגסיוא ןוא טרַאװעג ןרעדנַא ןפיוא רעטָאפ
 ןעגנַאגעצ ןוא ,טנָאזעג טרָאװטסײרט ַא ,ןבעגעג טנעה יד ךיז
 ןעמיוהַא םעד ןקוקכָאנ גנַאל טגעלפ ןיקרימ רעטלַא רעד ,ךיז
 םעד רעטנוא טרעקיהעגנײא ןעננַאנעג זיא רע יװ ,רעטעּברַא

 :ךיז טכַארטעג ןוא תורצ עגייז ןופ ךָאי
 .רעטָאֿפ יו ,טייקביר עטּפעשרעדמוא ַאזַא ָאד זיא סע --

 רענײק .ןטסמירָא םעד ,םענייא-דעי טרעשַאּב זיא סָאד .עביל

 טשינ טציא זיּב ןופרעד טָאה רע ןוא .ןעמענוצ טשינ סע ןָאק

 ןייז זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה סע .טעּפש יױזַא זיּב ,טסואוועג

 ,גֶעוו ןייז ןופ טייז רעד ייּב ןעגנַאגעג רע זיא ןּבעל ץנַאג

 ,געיעג ןופ עדנע םייּב ןיוש טלַאה רע ןעװ ,טציא טשרע ןוא

 ןיא .קילג ןייז וצ טריפעג טָאה סָאװ ,געטש ןגיטכיר םעד רע טעז

 :הליפּת ַא ןרָאװעג ףייר זיא ץרַאה ןייז
 טזָאלעג טשינ ךימ טסָאה וד סָאװ ,טָאג ,ריד קגַאד ַא --

 דסח םעד טימ ןעקנָאשַאּב טשינ ךימ טסָאה וד רעדייא ,ןברַאטש

 .יטרעשַאּב שטנעמ ןעמירָא ןדעי ןיא סע יו ,עּביל-רעטָאפ ןליפ וצ

 ןעגנַאגעג רע זיא ,רַאפעג טירַאכַאז ףיוא גידנקוק טשינ ןוא

 ,לַאטיּפסָאה ןיא ךוזַאּב ןדעי ךָאנ רעכעלקילג ַא ךיז וצ םייהַא

 . ...טרעכיירַאּב ןוא טסיירטעג
 וצ ליפעג סָאד יולּב רָאנ ,ןּבעל וצ טניולעג םיא טָאה סע

 ...ןעגיוועג

 ךרוד לפיש ןכָארּבעצ ןייז ןיא ירַאכָאז ןױש זיא טציא

 רע .גערּב םוצ ךיז ןגָאלשעגוצ ןוא ןעמואוושעגכרוד םרוטש םעד

 ריר טשינ ךיז ןָאק ןוא גערּב ןפיוא רעטרעטַאמרַאּפ ַא ךָאנ טגיל

 סטָאג ןטכַארטַאּב ןָאק ןוא ךיז רעּביא ?מיח םעד רע טעז ךָאד

 ןטכידעג םענעקורט ַא ןופ דנַאר םייּב טייטש זױה סָאד .טלעוו
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 ,דלעמ טיירּב יירפ ַא ףיוא טקוקעגסױרַא טָאה רע ,דלַאוװ .ענטָאס
 ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה עדנַארעװ רעד ןופ ,עקשטערג טימ ןסקָאװַאּב

 טלייטעגנייא סע טָאה ירַאכַאז ,דלעפ סָאד יא ןוא דלַאװ םעד יא

 .עג רע טָאה לוטש-גיל טייז ןייא .טלעוו רעד ןופ ןלייט ייווצ ןיא-

 ןסייהעג טָאה לוטש-גיל לייט רעטייווצ רעד ןוא ,"עקירעמַא, ןפור
 ,טסייא סָאד) ?עקירעמַא, ןייק ןרָאּפענּפָא זיא רע זַא ,"עּפָארייא

 .רַאפ רעטסעװש רעד ןופ ףליה רעד טימ ךיז טָאה רע זַא
 עכיוה יו ,ןעזעג רע טָאה ,(דלַאװ ןופ טייז רעד וצ טיירד
 יז יװ ,גיטסגנַא-גידתומימּת םורַא ךיז ןקוק ןוא ןעייטש סענסָאס

 רעטייו ואוו ,טשינ ןסייו ןוא טעשזדנַאלּברַאפ ָאד ךיז ןטלָאוו

 ,עטרעטנָאלּפרַאפ יד ןשיוװצ ךרוד:טייג טייצ.וצ-טייצ ןופ ,ןייג וצ
 ּפִא ךיז טגָאלש סָאװ ,טניוװ רעליק ַא ןעניורק-לדָאנ עטּבעװרַאפ
 ןעיָאו ךעלדנעטשרַאפמוא ןַא .ןעמַאטש-ענסָאס עדַארג-שילגנע יד ןיא

 ךלַאװ ןופ שינעפיט רעד ןיא טרָאד טלָאװ ןעמ יו ,ןגָאלק ןוא
 ױצ ןעגנירד וצ רעהַא טמוק ,טגינײּפעג ןשינעפעשַאּב עגידעּבעל

 ,"עּפָאריײא , ןייק ןרָאפעגּפָא זיא ירַאכַאז זַא ,ןשיור-טניוו ןטימ ןעמַאז
 ענרעּבליז ערָאלק טימ למיה רעכיױה ַא יװ ,ןעזרעד רע טָאה
 דלעפ ןעגנַאגעגפיוא-טעפ .םירַאוװ ַא רעּביא סיוא ךיז טיצ סנקלָאװ

 .ָאד .ןטָאשַאּב ןעמולּב-ץכעילּב עסיײװ-עװָאזַאר טימ ,עקשטערג טימי
 םעקףָאמ עטיור .ּפָאקןָאמ רעטיור ַא סיױרַא-טמַאלּפ טרָאד-ןוא

 .החּפשמ-ןעמולב.דלעפ רעד ןופ רעדניק עטסניטסול יד ןענעז

 .ןרעדנַא ןפיוא טרָא ןייא ןופ רעּביאןעגנירּפש יז ,ךיז טכַאד סע
 .נייא ְןַא רעדָא ,סיוא ךיז ייז ןשעל ָאד ,ןָא ךיז ייז ןדניצ ָאד

 רעכעה ץיּפש ןכיילּב-יולּב ,ןצלָאטש ריא סױװַא-טקעטש עיליל עמַאז

 .רַאפ ,ןעגנַאז-ןרָאק עטמַאזנייארַאפ ,ןשינעפעשַאּב סטָאג עלַא רעּביִא

 ןוא סמעועבױקעטש ערעייז סױרַאןצרַאטש ,טניו ןופ עטּפעלש

 .מוא יד רעּביא טייקגידעגָארט-טיורּב רעייז טימ רעּביא ךיז ןעמענ
 עטעפ יד ןיא ךיז ןעיָאר ןעניּב תונחמ ,ןעמולּב-דלעפ עכעלצונ

 יד ןעלנילפ.רעטעמ טימ ךרוד-ןדיינש ייז ןשיװצ ןוא ,ךעלעמילּכ

 רעטעּפש ,ןטקעזניא ףיוא-ןּפַאכ סָאװ ,ןּבלַאװש עגידנעשטיווק-טפול
 ָאד זיא סע .גנוקעדטנַא עיינ א טכַאמעג ירַאכַאז טָאה רעּבָא
 ןטפול רעד ןיא טגנעה'מ ,"דנַאל סמענייק , זיא סָאװ ,סעכלעזַא;
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 -- *דנַאל סמענייק, ,ןײלַא ךיז וצ רָאנ ,טשינ םענייק וצ טרָאפ'מ ןוא
 ןיא טקוק ןעמ ןוא ,ךיילג ןקור ןטימ טגיל ןעמ זַא ,זיא סָאד
 טלעוו ַארַאפ סָאװ ,ןקעדטנַא ןעמ ןָאק לָאמטסנעד ,ןײרַא למיה
 ,טשינ ץעגרע ןיא זיא ןעמ ןוא ,םוטעמוא זיא ןעמ ,ליו ןעמ
 ..ןיילַא ךיז ייּב רָאנ

 יד ןענעז ,טקיוַאטשעג ךיז טָאה רע זַא ,רעּבָא סנטצעל
 .סױא טעמּכ ןוא רעטנענ ןעמוקעג ןיוש ןטלעוו יד ןוא רעדנעל
 ףניפ יד גידתונשקע טכַארטַאּב ןוא רע טגיל טציא ,ךיז טשימעג
 סױרַאךקוק סָאװ ןּבלַאװש עגידמינפ-סואימ ,,"עגידעקַארקָאּפ
 ,טסענ-ךּבלַאװש רעד ןופ םינ עטקַאנקעגפיױוא ןופ סערדָאי יװ
 ןרעה יז .עדנַארעװ רעד ןופ סמיזעג םעד רעטנוא זיא סָאװ
 .ןעשטיווק ןגידנעטש רעייז טימ ןגינייּפ וצ ףיוא טשינ

 יד ןטכַארטַאּב טנָאקעג ירַאכַאז טָאה לוטש-גיל ןייז ןופ
 .ןרָאװעג טּבעלקעגנָא קלָאפ.רָאפןּבלֲאוש ןופ זיא סָאװ ,טסענ
 ,טקוקעגוצ ךיז רע טָאה גנורעדנואווַאּב טימ ,זָאנ ןייז רעטנוא
 ןעילפ וצ גָאט ןצנַאג ַא דימ טשינ טרעװ רעטומ-ןּבלַאװש יד יו
 .םיוא לּבָאנש ריא ןיא ןעגנערּב וצ ,קירוצ ןוא דלעפ ןיא טסענ ןופ
 ןגײלנײרַא ייז ןוא ,ךעלעשירק ןוא ךעלמערעוו ,ןטקעזניא עטּפַאכעג

 יד ןעוו ,לָאמ סעדעי .ךעלהפוע-ןּבלַאװש יד ןופ ךעלעכליימ יד ןיא
 ןוא ,ײרעלּפַאלּפ טכליהרַאפ ַא ךיז טרעהרעד ,ןיז טזײװַאּב רעטומ
 סעקַאמילש יװ ,טסענ רעד ןופ סיוא ךיז ןקערטש ךעלעבענש ףניפ

 עטמױזַאּב טייקסייו טימ יד ףיוא-ןענעפע ,ךעלזייה ערעייז ןופ
 רַאפ רעירפ ןקעטשוצניײרַא ךיז טימַאּב ענייא סעדעי .ךעלעכליימ
 ןּפַאכוצפױא ,לױמ סעמַאמ רעד ןיא לקסיּפ סָאד לרעדורּב ריא
 .זײֿפש ןּפָארט םעד

 יד ּבױא ,ךיז ןסיורעד וצ טריסערעטניא טָאה - ןירַאכַאז
 ּבױא ,רעדניק עריא ןזייּפש םייּב םעטסיס ַא טָאה ּבלַאװש-רעטומ
 ץעזעג.טלעוו ןוא .דלַאװ רעד טריטסיזקע טסענ-ּבלַאװש רעד ןיא
 טפַאכ רעד ,רעקרַאטש זיא סע .רעװ - "רכג םילַאד לכ, ןופ
 לָאמַא ןזעלעג טָאה רע סָאװ ,רעכיּב יד ןופ ,ןטקעזניא ןטסנײממַא
 .םעד ןגעוו ןסיוורעד טנָאקעג טשינ ךיז רע טָאה ,ןּבלַאװש רעּביא

 טריטסיוקע סע זַא ,טגייצרעּביא ךיז רע טָאה רעּבָא דלַאּב
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 עריא ןרענ ןיא רעטומףבלַאװש רעד יב םעטסיס ןייק טשינ
 ,ץעועג-ביײלקּפָא עגידתונמחרּבמוא סָאד טשרעה ָאד ךיוא ,עניילק
 סָאד זַא ןעועג טָאה רע םירָאװ ,רוטַאנ רעד ןיא לַארעּביא יו
 ןרָאװעג טצעזרַאפ זיא סעכלעוו ,עלַא ןופ עטסנעלק סָאד ,עטצעל
 טייהנגעלעג רעגיצניוו טָאה ,טסענ ןופ עלעקניוו ןטסקע עמַאס ןיא
 ,לױמ סרעטומ רעד ןיא עלעבענש ןייז ןעמוקַאּבוצנײרַא טַאהעג
 רעד ןיא ןעמונרַאפ ןּבָאה עכלעוו ,לשמפ ,יד יװ ,ערעדנַא יד יוװ
 ןוא טימרעד ןיא ןציז וצ עיציױָאּפ "עטריגעליווירפ, יד טסענ
 רע .ליומ סרעטומ רעד ןכיירגרעד ןטסטכײלמַא םעד ךרוד ןענָאק
 .יא ןייז טימ ןבעגעג ןעמָאנ ַא עטסכַאװש סָאד רַאפרעד טָאה
 .?עקשוירַאכַאז , ,ןעמָאנ םענעג

 .םיילקפא םעד ןופ ןגלָאפ יד ןעזעגנייא ךיוא טָאה רע ןוא
 ,ןעילפ ןענרעל םייב רעטעּפש ,"ץעזעג

 טה8 טניטמעשַאּב ַא רעיײז ןעװעג זיא בלַאװש.רעטומ יד
 ןגָארטנָא ןייא ןיא ןטלַאהעג יז טָאה גָאט ןצנַאג א .שינעפעש
 .עגרעטנוא ןענעז רעדניק-ּבלַאװש יד זַא .ןטקעזניא דלעפ ןופ
 -- ןטלַאה וצ גיטכיצ ךיז יװ טנרעלעג יז יז טָאה ,ןסקָאװ
 טיירדעגרעּביא ,עניילק יד ןופ ןקע יד לּבָאנש םייּב טּפַאכעגנָא
 רעייז טימ ןגיניירמוארַאפ וצ טשינ ידּכ ,ןסיורד ןיא ןטניה ןטימ
 ןיג ןופ טייצ יד ןעמוקעג ךיױא זיא דלַאּב ..טסענ יד האצ
 .ןעילפ ןענרעל -- ,רדח ןיא

 ורּפָא ןַא טיױּבעגפיא יז טָאה רעטָאפ ןופ ףליה רעד טימ
 .סיוא טָאה יז .טסענ רעד רעכיאנגעג טנַאװ רעד ףיוא עיצַאטס
 טָאה יז ,ֿפינקרַאפ ןשירטקעלע ןַא ןופ ןטָארד יד ייברעד טצוגעג
 רָאּפ 6 ןיא ,םייל-ןּבלַאװש טימ טּבעלקרַאפ ןוא יורטש ןגָארטעגנָא
 .רעד ,"דגַאטש, רעמעװקַאּב ַא ןרָאװעג גיטרַאפ זיא םורַא געט
 ,רעגיזנעשטיווק ריא ןיא גידנרעהפיוא טשינ ,רעטומ יד טָאה ךָאנ
 ןעולפ ןעמונעג ,עניילק יד ןגָאװצנָא סעּפע ךַארּפש רעמענעגנָאמוא
 ייברעד גידנעשטשיפ ,"דנַאטש, םוצ טסעג ןופ קירוצ-ןוא-ןיהַא
 גָאט ןּבלַאה א .,ךַארּפש.לגױפ ריא ןיא עגיילק יד ףיוא תונמחר ןָא
 ךיז ןּבָאה סָאװ ,עטשרע יד .עיצטקעלילפ יד טרעיודעג טָאה
 ןעגעו ,ןוטוצכָאנ רעטומ רעד ידּכ ,טסענ רעד ןופ טגַאװעגסױרַא
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 גונעג טַאהעג ןּבָאה סָאװ ,ירד עטסלטימ יד ןעוועג עקַאט
 סױרַא זיא םורַא גָאט ַא ןיא ,ןייז וצ טַאז גידנעטש טייחנגעלעג
 טּבעלקענוצ ןציז ןּבילּבעג זיא "עקשוירַאכַאז, רָאנ ,סנייא ךָאנ
 ךיז ןריר רעּבָא ,טעשטשיּפעג ךַאװש טָאה ,ךָאלטסענ ןייז ןיא
 ,טַאהעג ארומ סע טָאה טרָא ןוֿפ

 ןגינוז םענייש ןייא ןיא ,ייווצ גָאט ַא טרעיודעג סע טָאה ױזַא
 ,עדנַארעװ רעד ףיוא טריפעגסױרַא ןירַאכַאז טָאה'מ ןעוו ,ןגרָאמירּפ
 טסענךּבלַאװש יד זַא ,טקרעמַאּב ןעניוטשרעד ןייז וצ רע טָאה
 ."עקשוירַאכַאז, ךָאל ןייז ןיא רָאנ זיא ןּבילּבעגרעּביא ,גידייל זיא
 טסײװעגּפָא-ךלַאק ,גידמינּפ-סואימ ןייז טצרַאטשעגסױרַא סָאה רע
 וצ גידנסיירצרַאה ,גילירג טרעהעגפױא טשינ .ןוא עלעּבָאנש
 | .ןעשטשיּפ

 ןטכַארטַאּפ וצ טגײלעגקעװַא ךיז טָאה ירַאכַאז שטנעמ רעד
 רעד זַא ,ןויועגסיוא םיא ךיז טָאה סע ,"ירַאכַאז, ּבלַאװש םעד
 ןופ לייט ַא ןיא רָאנ ,"רעדורּב:לרוג , ןייז זיױלּב טשינ זיא לגיופ
 .ןימ ןרעדנַא ןַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא "ךיא , ןייז ,םיא

 .עגפיוא טשינ ןירַאכַאז טָאה *עקשוירַאכַאז, ּבלַאװש רעד
 ןעװעג זיא יירשעג גידלגיופ ןייז ,ךיז ןיא ןענָאמרעד וצ טרעה

 טָאה רעּבָא ןפלעה -- ,לרוג ןייז ףיוא ןטעּב-תונמחר ַא ,דיל-גָאלק ַא
 .טנָאקעג טשינ םיא ןעמ

 יקירוצ ּבלַאװש-רעטומ יד טקרעמַאּב ירַאכַאז טָאה ךעלדנע
  "עקשטערג ןופ זיירק ַא טכַאמעג יז טָאה לָאמ רָאּפַא ,ןעמוק

 ןיא ןטקעזניא רָאּפ א ןפרָאװעגנײרַא ,טסענ רעד וצ דלעפ
 .ןבלַאװש ןפיוא ןגירשעגנָא סעּפע ,עלעּבָאגש ?סעקשוירַאכַאז,
 טעװ יז זַא ןוא ,טייצ ןײק טשינ טָאה יז ןַא; :יאדװַא ,ןושל
 ,ןגױלפעגקעװַא רעדיוו זיא ןוא ,"ןעמוקקירוצ דלַאּב

 .גָאט ןכרוד לָאמ רָאּפַא טרזחעגרעּביא סָאד ךיז טָאה יװַא

 םנופ ןריטנעמַאל ןוא ןטרַאװ גידנעניּפ ןהעש-ןואןהעש דָאנ

 ןעמוקעגקירוצ ּבלַאװש-עמַאמ יד זיא ,?עקשוירַאכַאז, ןכַאװש

 - דלעפ ןיא טעּברַא ריא ןופ עטעיימשרַאפ ַא ,,עטעוװערָאהרַאפ ַא

 םענעזָאלרַאפ םוצ - ,ןּפַאכ ןטקעזניא ןענרעל וצ עניילק יד

 הצ רעטרעװ עטוג רָאּפַא ,םיא טעמרָאקעגנָא .,?עקשוירַאכַאמ
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 סָאװ ,ןוטעג טעלג-רעטֹומ ַא גיטרַא.ןּבלַאװש ךיוא רשפא ,ןפרָאװעג
 ,ןגױלפענקעװַא זיא ןוא -- ,טשיג ןעיײטשרַאפ רִיִמ
 ּבלַאװש יד "עקשוירַאכַאז, ןיא םֹורַא געט רָאּפַא ןיא == |
 לַפ עלעיצעּפס טציא םיא טָאה רעטומ יד ,ןרָאװעג רעקרַאטִש
 רעמ טימ ןוא טייקכעלטרעצ רעמ טימ רָאנ - ,ןּבעגעג סעיצקעל
 רעניילק רעד .עסיורג עריא רַאפ ןוטעג סע טָאה יז יװ ,דלודעג
 ךַאװש וואורפילפ ןטשרע םייב טָאה רעכלעו ,"עקשוירַאכָאש
 ענייז טימ טרעטיצעג גידתושפנ-תונּכס ,עלעּפעק סָאד ןפרָאוורָאפ
 זַא ,קילבנגױא ןדעי טניימעג טָאה ןעמ זַא ,ךעלעגילפ עטעקַאנ
 .סױא ךעלדנע ךיז טָאה ,ךיז טקע רע ןוא רעטנורַאטלַאפ רֶע
 ןשיוצ רעכײלג ַא רע זיא דלַאּב ןוא ,טסנוק-ילפ יד טנרעלעג
 ןוא ןיײרַא דלעפ ןיא ןגױלפעגסױרַא רעדירּב ענייז טימ עכיילג
 ,טנעקרעד טשינ ןיוש םיא טָאְה'ִמ

 סעּפע רוטַאנ רעד ןיא ָאד זיא סע זַא ,סע טסײה;א |
 טשינ סָאװ ,"ץעזעג-ּבײלקּפָא, ןופ רעכעה טייטש סָאװ ,סעכלעזַא
 .טעג ַא יו רָאנ ,תולווע יד סיוא-טכיילג ,םיא טריגירָאק סע רָאנ
 ףיא רעטיר רעטרעצנַאּפעג ַא יו סע טייטש טיײקטמיטשַאּב עכעל
 סָאד ,טכער ןגידנגָארט-ץעזעג ןעמוטש.טיױט םעד ןופ ךַאװ רעד
 זיא טפַארק עדנּבײרט ריא ןוא - ,טייקכעלטעג-רעטומ יד זיא
 ,עּביל

 .ּפֶא, ןופ טכער םעד רעטנוא רעטנורַא טשינ ךיא םוק,
 ?ץעועגירעטומ ןופ ץוש רעד רעטנוא ךיא ייטש ,"ץעזעג-ּביילק
 ."ןכַאװש ןופ טכער ןטימ רעטנורַא ךיא םוק ןעלגילפ יד רעטנוא

 -עצ טעטילַאער יד טרעוװ ,רעדניק ייב יװ ,עקנַארק ייּב
 ןצענערג יד טריפעצ ייז ייּב ןרעוו'ס ,עסַאמ רערעטיש ַא ןיא ןזָאל
 ,טײקנסָאנעגסױא עגידנסילפ ַא ןָאיטמענ סע .טײקטמערָאפעגּפָא ןופ
 טײקגידלּפענ ןיא ןענירעצ ןָאק סעכעלגעממוא ץלַא רעכלעוו ןיא
 | ,עיזוליא ןופ תוכז ןטימ ןּבעל ןוא

 ָאד זיא'ס .רעטומ ַא יװ הלוח םייּב זיא טײהקנַארק יד
 ןיא טָאה טײהקנַארק יד .ריא ןיא טייקגיטסול-ליואוו עסיוועג ַא
 רעד ךיז טדייש רעווש .סעשידניק -- הלוח רעד ,סעשירעּבייװ ךיז
 .ּבײל.רעטומ ןייז ןופ דניק ַא יו טקנוּפ ,ריא ןופ הלוח
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 "עג יד .טײהקנַארק רעד ןיא טכייל ךיז טמולח סע ןוא -
 ,ןעלגילפ עטכייל ףיוא ןגָארטעג ןרעוו ןעקנַאד

 הלּכ ענעזָאלרַאפ ןייז ,דניק סהאל-לחר ,ץיוורוה זיוה טָאד
 ןירַאכַאז ךיז טָאה סע .ןעוועג טנעָאנ ױזַא טציא ןענעז ,עקנעלעה
 .רעד וצ ייז ןקערטשסיױא טנַאה יד רָאנ ףרַאד רע זַא ,טכודעג
 טָאה רע ןוא .ןעשעג טײיצ רעד ךרוד זיא טשינרָאג ,ןכיירג
 ןוא ךַאפנייא ױזַא יז וצ ןעמוקקירוצ ןייז טלעטשעגרָאפ ךיז
 .קירוצ סָאד רָאפ ךיז טלעטש דניק ַא יו ,ךעלדנעטשרַאּפטסּבלעז
 .ןרעוו טעשזדנָאלּברַאּפ גָאט ַא ךָאנ ןיײגמײהַא

 סמערָא עכייוו יד ןופ ןלַאפעגסױרַא זיא רע רעּבָא רעמ סָאװ
 ןענעז ,ןײרַא ןּבעל ןיא ןסקָאװעגנײרַא ןוא טייהקנַארק רעד ןופ
 ןּבױהעגנָא טָאה טעטילַאער יד ןוא ,ןדנואוושרַאּפ סעיזוליא יד
 ןענַאד ויּבג :ןרוטנָאק עטלוּב עגיגדנרַאטש עריא ןלעטשוצסיוא
 .עגּפָא ךיז טָאה "ןיינקירוצ , סָאד ,"טשיג רעטייוו ,ןייג וטסנָאק
 עשילַארָאמ ,תועינמ עלַא ןזיװעגסױרַא ךיז ןּבָאה סע ןוא ,טלעטש
 .סיוא.טכייל ױזַא םעד ןרעװשַאּב וצ ןּבױהעגנָא ןּבָאה סנזייא-גָאװ
 ףרוד "?ףיורעד רע טָאה טכער ַארַאפ סָאװ,--ןַאלּפ ןגידנעעז
 .ךיז ןּבירעג ,ןעװעג טשינ ,ןורּכז ןופ ןדנואוושרַאפ ןרָאי-ןוא-ןרָאי
 .טציא ..ןעגנַאלרַאפ עכעלדנעשטולּב עדמערפ ,רעּבײל עדמערפ וצ
 טעוװו ןּביױלג ןָא ,ץרַאה טסוּפ ַא טימ ,רעסעװרָאּב ַא ןוא רעטעקַאנ ַא
 .סיוש רעדמערפ ַא ןיא ףוג ןכַאװש ןייז ןּפעלש וצ ןעגנערּב רע
 רעלטעּב ַא ףיוא יװ ,ריט רעד ייּב ןייטש רעלטעּב ַא יװ ,ןיײרַא
 .*עגסױרַא זיא סָאװ ,םענייא ףיוא יוװ ,םיא ףיוא ןקוק ייז ןלעוװ
 טעװעטַארעג טָאה סָאװ ,ןגידנענירטנַא ןַא ףיוא ,ןעייר יד ןופ ןלַאפ
 עדמערפ ןיא ןפעלשוצ סע טגנערּב ןוא בײל טעקַאנ ןייז
 | | ...ןּבוטש

 טלָאװעג טשינ רע טָאה ,ןרָא-רעדניק יד ןיא לָאמַא יו
 *עג טשינ טציא רע טָאה יװַא ,סיוש-רעטומ עכייוו יד ןזָאלרַאֿפ
 -טרעצ יד ןיא ךיז טָאה רע ואוו ,טיײהקנַארק יד ןזָאלּפָא טלָאװ
 רענעי ןופ טקערטשעגסיוא םיא וצ ךיז ןּבָאה סָאװ ,סמערָא עכעל
 םיא טָאה ןרעוװ-ןזענעג סָאד ,,,םירַאװ ױזַא טליפעג ,ץענערג טייז
 םיא טוָאלעגרעּביא ,תומולח עטלּפענרַאפ ענייז ןופ טליישעגסיוא
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 ןרעטש ןטימ ןּבױהעגנָא טָאה רע ואוװ ,ןסיורד ןיא ןטעקַאנ ַא

 .ןייז ןטצענערגַאּב ןופ ןעמַאר עגנע יד ןיא ךיז ןּפַאלקוצנָא

 יד .גנטער ַא טכוזעג רע טָאה טײקנרױלרַאפ ןייז ןיא

 ײרַאכַאז שטנעמ םעד טעװעטַארעג טָאה ?עקשוירַאכַאז,, ּבלַאװש

 ירע יװ תחוּכ ןּבלעזמעד טימ ,רע יװ ,ןוט לעװ ךיא --

 ןופ ץעועג ןיא ןײגוצנײרַא גונעג קרַאטש טשינ ךיא ןיּב --

 ..ןכַאװש ןופ טכער ןטימ ךיא םוק ,"ּבײלקּפָא,

 עטסכעה יד יװ ,ןזיוועגסיוא םיא ךיז טָאה טײקכַאװש ןייז

 ,..הרובג

 ןעמוקעגסױרַא זיא רעטָאפ רעד ןעוו ,גיטנוז ןטסכענ םעד

 ירעדמוא ןַא ןענופעג רע טָאה ,ןכוַאּב םיא ןײרַא דלַאװ ןיא

 ירַאכַאז .טנוזעג סנוז ןייז ןיא ןטוג םוצ גנורעדנע עטעטרַאװ

 טכייפ ןּבָאה ןגױא ענייר ,עסיורג ענייז ןוא ,רעטנומ ןעוועג זיא

 -סױא ןוא טכײלּבעגסױא ןייז ןופ טכיל ןכעלקנערק טימ ןטכיױלעג

 דלַאּב רעטָאפ םעד רעגידנטכייל ַא טָאה רע ,טכיזעג טלטרעצעג

 :דיירפ רעשרעדניק טימ ןסירגַאּב םייּב טלייטעגטימ

 -סױרַא טרָאפ זיא ?עקשוירַאכַאז, ,עקשטָאּפַאּפ .,וטסייוו -- |

 .טסענ רעגידייל רעד ףיוא ןזיוועג רע טָאה -- ,ןגיולפעג

 טסנרע רעייז סעּפע הּביס ַא ּבילוצ זיא סָאװ ,רעטָאפ רעד

 :טרעפטנעעגּפָא םיא טָאה ,ןעוועג

 "עקשוירַאכַאג רע ד זַא ,ןפָאה רימ ןלעװ טציא ,ונ -

 .ןעילפסיורַא ךיוא טעוו

 עג רע טָאה - ,ןעלגילפ עניימ ןיוש ליפ ךיא ,ָאי ,ָא --

 ,טלכיימש

 טשינ רעטָאפ רעד טָאה - ,טײצ עטסכעה יִד זיא סע --

 .ץכערק ַא ןקירדרעטנוא טנָאקעג

 - !סמענעגנָאמוא סעּפע ,עקשטָאּפַאּפ ,ריד טימ זיא סָאװ --

 ןקָארשרעד ירַאכַאז טגערפ

 טגוזעג טייצ רָאנ ,סכעלנייוועגרעסיוא טשינרָאג ,ןיינ ,ָא --

 | ,לגניי ,ןרעוו וצ

 .ןקָארשרעד ירַאכַאז טגערפ -- !?ןעשעג זיא סָאװ --
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 .רַאפ סעפע ליװ ןוא רעטָאּפ רעד טלכיימש -- ,טשינרָאג --
 עטיײװ ןיא הלּכ ַא טזָאלעגרעּביא סעפע ךָאד טסָאה -- ,ןשיװ
 ,ןוז ןיימ ,ןּבָאה וצ הנותח טייצ ,תומוקמ

 ןױש טלכיימש - ,םעד ןגעו טרעלקעג ךױא ּבָאה ךיא --
 ,טייקכעלטיור רעשירוחּב טימ ךיז טלטיור ןוא רעטָאפ םוצ ירַאכַאז

 ,ןגיושעג עדייּב יז ןּבָאה םעדכָאנ

 קרַאטש ליפ ױזַא ףױא ןיוש ירַאכַאז זיא רעמוז ףוס םוצ

 רע ,"םייה, רעד ןופ ןבירשעגסױא םיא טָאה ןעמ זַא ,ןעוװעג -

 ,טָאטש ןיא קירוצ רעטָאפ ןטימ קעװַא זיא
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 19 לטיּפַאק

 ףיירגינעק סקערַאמ רכח ןיא

 סדנַאלסור ןיא טנפעעגפיוא ךיז ןּבָאה ןדנואוו עסיורג ןּביז
 טולּב סָאד ןּבױהעגנָא טָאה ןדנואו ןביז עלַא ןופ ןוא ביל

 / .ןעניר וא
 ןענופעג טשינ רע טָאה ןוא .טלמַאזעג ךיז טָאה סעּכ רעד

 יז ןּבָאה ,טייקכעלטנפע רעד ןיא ןזַאג ענייז רַאפ געווסיוא ןייק

 רעטנוא ,ןטייצ עשיוַאצ עגילָאמַא יד ןיא יו ,ןּבָארגעגרעטנוא ךיז
 רעגרוּברעטעּפ רעד ןלַאפעג זיא ןּברק רעטשרע רעד ,דרע רעד
 טעָאּפ ןגני םנופ לױק רעד ןופ ,יקצירוא רבח ,רַאסימָאק

 ,דנַאלשטייד טימ ןטייקגירעוש ןפורוצסױרַא ידֹּכ ,רעסיגנענַאק |

 ןופ ליוק רעד .ןופ ךַאּברימ רעטדנַאזעג רעשטייד רעד ןלַאפעג ןיא

 ,לדיימ שידיי ַא טָאה ןילַא "םיא, ףיוא וליפַא ןוא ,ןיקמולּב

 .טנַאה ַא ןּביוהוצפיוא טגָאװעג ,ןַאלּפַאק ַארָאד
 עיינ ַא ןענַאטשעג זיא סַאג רעקנַאיבולסױרג רעד ףיוא

 .רַאפ ַא רַאפ ןרָאװעג טגידנערַאפ סָאװ-רָאנ זיא סָאװ ,עדייּבעג

 ,עדילָאס ,עפיט טגָאמרַאפ טָאה עדייּבעג יד ,טפַאשלעזעג-סגנורעכיז
 ןיא ,ןרעלעק עטניילצּב ןטַאלּפ ענעלָאטש טימ ,עטרעכיזעג-רעייפ
 ןטגעמוקָאד יד ןרעו טנרָאװַאּבפױא טפרַאדַאּב ןּבָאה סע עכלעוו

 ןעמ טָאה ,ןרָאדירָאק עפיט יד ןיא ,טרָאד ,טפַאשלעזעג רעד ןופ |
 ןריולרַאפ ןוא ןעקנוזעגנייא זיא סע ןוא ,ןוטּפָא גנידצלַא טנָאקעג
 ןייא ןייק .רעסַאװ ןיא יו ,טייקפיט רעּפמעט רעד ןיא ןרַאװעג
 רעד ןיא טנעװ ענעלָאטש יד ךרוד סױרַא טשינ ךיז טּפַאכ ךיוה
 ןטסגידגסַאּפ םעד רַאפ ןענופעג סע ןעמ סָאה .,טייקכעלטנפע
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 קערַאמ רבח .טפרַאדַאּב טָאה ןעמ סָאװ ,קעװצ םעד רַאפ טרָא

 .סיורנ, ןעמָאנ רעד .עדייבעג רעד ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה

 יטוט ַא טָאה סָאװ ,גנַאלק-תומה-ךאלמ ַא ןרָאװעג זיא "עקנַאיּבול

 רעגריּב "עטײרפַאּב, עלַא ןופ רעצרעה יד ןיא טגָאיעגנָא קערש

 | ,דנַאלסור ןופ
 ןייז ןופ טּפַאכעגפױא קערַאמ רבח ךיז טָאה ןגרָאמ םעד

 ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,טעּב.דלעפ ןייז ףיוא ףָאלש ןרעווש

 "רעּביא טכַאנ עדעי טָאה רע .ןקָאטש עטשרע יד ףיוא רעמיצ ַא

 רעד ."ערה-ןיע, ןַא ּבילֹוצ -- ,רעמיצ רעדנַא ןַא ןיא טגיטכענעג

 ןײלַא קערַאמ רבח זיא עקנַאיּבול ףיוא רענעגנַאפעג רעטשרע

 יעדייּבעג רעד ןופ ןײגוצסױרַא טגַאװעג טשינ טָאה רע ,ןעוועג

 זיא ,טעּב-דלעפ ןטייווצ ַא ףיוא ,רעמיצ ןּבלעזמעד ןיא םיא טימ

 םעד ןעוועג טציא זיא רעכלעוו ,ווָאנַאשרוּב רבח רעד ןּפָאלשעג

 רַאפ וליּפַא ,ןגעוו-סטייקרעכיז רַאפ - .רעפלעה-טּפיוה סקערַאמ רבח

 סע רעװ ,ןסיו טשינ לָאמנייק .ןָאק'מ סָאוװ םירבח ענעגייא יד

 טימ ,טיײװצעּבלַאז ןפָאלשעג ייז ןענעז ,(ייז רעטנוא ךיז טלַאהַאּב

 יי ,ערדלָאק רעד רעטנוא ךיז ייּב ןרעװלָאװער יד

 רעד ןיוש זיא ,טפַאכענפיוא ךיז טָאה קערַאמ רבח זַא

 ןגנַאל ןייז ןיא ןוטעגנָא ןעװעג "רעדנציזרָאפ, רעשירענלעז

 טשינ ּבייל ןייז ןופ לָאמנײק םיא טלָאװ רע יװ ױזַא ,רידנומ

 ןעקנרטעג ןוא טעּב ןפיוא ןסעזעג זיא רע ,ןעמונענּפָארַא

 ךיז טָאה רע סָאװ ,עלעסעק ַא ןופ (רעסַאװ סייה) "קָאטַאיּפיק,

 .טיורּב עווָאזַאר טימ ןסיּברַאפ ןוא ,טכַארּבעג ואוו-ץעגרע ןופ

 . "?ערש ַא טימ ןענַאטשעגפיוא ,דימּת יװ ,זיא קערַאמ רבח

 ףןטילעג רעייז סנטצעל טָאה רע רעכלעװ ףיוא ,ענערגימ רעכעל

 צעפייטש יװ ןענַאטשעג ןענעז רָאה עיױר:-ץרַאװש עפייטש יד

 טָאה ןרעטש רעכיוה ןייז .ּפָאק .ןגימרָאּפ-ענרַאּב ןייז ףיוא ןטָארד

 ןבױהעגסױרַא ךיז טָאה זָאנ עגידרענייּב עניד ןייז ןוא ,טצנַאלגעג

 -עג ןענעז גידנעטש .םינּפ םענעלַאפעגנייא ,ןרעגָאמ ןייז ןופ

 סָאװ ןקעלפ עטױר ןקַאּב ענעלַאפעגנייא ענייז ףוא ןענַאטש

 רע עכלעוו ,טײהקנַארק רעמייהעג ַא ףיוא טגָאזעג תודע ןּבָאה

 -ץיפש רעד ףיוא לדרעּב-עזָאק סָאד ,טכַארּבעגטימ ריּביס ןופ טָאה

 31 ,11 עװקסָאמ ,שא
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 ,ןגיֹוּבעגסױא ,טרעטנָאלּפעצ ,טעװענעטלָאקרַאפ ןעוועג זיא עּבמָאנ;
 .ַאנ ַא ףױא דרָאּב עטעּפעשטענוצ ַא יו ןעזעגסיוא טָאה'ס ןוא
 | ,עּבמָאנ רעטעק

 .ענלעז םעד טעפמיא ןיא טגערפעג רע טָאה - ?טעּפש --
 | | ,רבח ןשיר

 טשינ ןוא ץרוק טרעפטנעענּפָא רענעי טָאה -- ,טייא --
 ,רעסַאװ עסייה סָאד ןעקנירט ןיא רעטייוו ךיז טרעטשעג

 .לָצז רעד רעטנוא ןופ טקעטשעגסױרַא טָאה קערַאמ רבח
 סָאװ ,סיפױקעטש עניד עגידרעגייּב ענייז ערדלָאק רעשירענ
 ,קנילפ ןוא ,רָאה עצרַאװש טימ ןסקָאװַאּב קרַאטש ןעוועג ןעגעו
 ןיא טקעטשעגניײרַא יז ,ןוטעג ץלַא טָאה רע יװ ,טעּפמיא טימ
 רע יוװ טייציוצ.טייצ ןופ רע טָאה ייברעד ,ןזיוה עשיטַאדלָאס
 רעגניפ יד טימ ךיז טמעקעג (ןעמוקַאּב יירפ טנַאה ַא רָאנ טָאה
 ענייז ןוא ,קנילפ טרעלקעג ,סע סעלגעגסױא ,לדרעּב סָאד
 ענייז רעדייא ,ןטָאשעג רעלענש ךָאנ ךיז ןּבָאה רעטרעװ
 . : ןעקנַאדעג

 טנייה ,גָאטיײוװיּפָאק רעכעלקערש ַא ,ןפָאלשעגנייא טעּפש -
 ךיז יײז טימ סָאװ ָאטשינ ,ןגיניירסיוא ןרעמַאק יד ןעמ ףרַאד
 ײּברעד ןוא ,טקַאּפעגרעּביא זיא זה סָאד .ןעינָאמערעצ וצ
 ואוו ,רעכעל יד ָאטשינ .טעװעטנורגרעד טשינרָאג ךָאנ רימ ןּבָאה
 ,טשינ ךיז טלַאהַאּב עיצולָאװער.רטנָאק יד

 ,ןעוועג זיא טייהניואועג ןייז יװ ,םיא טָאה טַאדלָאס רעד
 .טעוװעקאטענוצ םוטש

 רעכעלקערש רעד ןָא ןסעגרַאפ דלַאּב טָאה קערַאמ רבח
 .עג ,דָאר גידרעייפ ַא ןיא יו ,ּפָאק ןייז טָאה סָאװ ,ענערגיט
 טנָאקעג טשינ שרעדנַא טָאה קערַאמ רבח ,ןעמונעגמורַא ןטלַאה
 ןפרָאװעגנײרַא ריא ןיא טשינ ךיז טָאה רע ןדייס ,ךַאז ןייק ןופ
 סעּפע ןופ טָאה רע .סיפ-ןוא.טנעה טימ ,טעּפמיא ןצנַאג ןייז טימ
 ,טעּברַא רעד ןגעו רָאנ ,ןדער ןוא ןרעלק טנָאקעג טשינ שרעדנַא
 טנעמַארעּפמעט ןייז ,ןוט וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה רע עכלעװ
 ךיז טנָאקעג טשינ ןוא ,רעייפ רעקַאלפ ַא יװ ,ןדנוצעגנָא ךיז טָאה
 ולימַא טעּברַאעג טָאה חומ ןייז .עדנוקעס ןייא ףיוא ןשעלסיוא
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 זיא רע .ןכַאז עטסגיטױנ יד ןוט םייּב ,ןסע םייּב ,ףָאלש ןיא
 םענעגיײא ןייז ןופ ,ץענ ַא ןיא היח א יװ ,ןעגנַאפעג ןעװעג
 ףיוא ןעײרפַאּב ךיז םיא ןופ טנָאקעג טשינ טָאה ןוא ,טעפמיא
 ,עדנוקעס ַא

 ןוא ןוטעגנָא ךיז רע טָאה ,הפרש ַא ייּב יװ ,שינעלייא ןיא |
 :ןדער ןייא ןיא ןטלַאהעג

 יד רעדייא ,ןוט וצ שרעדנַא סעפע ךָאד ןּבָאה רימ -
 ױזַא יװ רָאנ ,גנונדרָא עשיטסילַאיצַאס יד ןעיוב :טעּברַא עגידלקע
 יװ ,רעטנוא ךיז ןּבָארג יז זַא ,ןרעטש ייז זַא ,ןעיוּב ןעמ ןָאק
 ןריטָאּבַאס יז זַא ,ןעיוּב רימ ןענָאק ױזַא יו .ןעשזירג ןוא ,זיימ יד
 ןגידרעייפ םענעעזעג-טשינ ַא טימ םורַא זנוא ןעלגניר ייז זַא ,זנוא
 טשיג טסיײװ וד זַא ,ןוט סעפע רימ ןענָאק ױזַא יו ,טנָארפ
 טגָארט רע ןעקנַאדעג ַארַאפ סָאװ טימ ,ריד רַאפ טסָאה וד ןעמעוו
 ךיז טעּפשיהצ ,ןעמיורוצסױא ץלַא סָאד טייצ ,טייצ !םורַא ךיז
 ןטכעג סע ּבָאה ךיא ,ןעװעדוקסַאּפרַאפ ןדָאּב םעד טזָאלעג ,טּפַאכעג
 יד ,המקג ןייק טשינ ןעמענ רימ ,ןיינ; :טגָאזעג "ןשטיליא,
 , ."עגיטיוג סָאד רָאנ טוט עיצולָאװער

 זיא סָאװ ,רעסַאװ טלַאק טימ ןסָאנעגּפָא ךיז טָאה רע
 ןופ ,ּבוטש-לקניו ןיא דנַאטשַאּב םענרעזייא ןַא ףיוא ןענַאטשעג
 ךיז טָאה רע ...קנַאטשעג-עמרַאזַאק ַא טרעהעג ךיז טָאה סע ןענַאװ
 ךיז טעלגעג ןוא ךוטנַאה גיצומש ַא טימ םינּפ סָאד טנקירטעגּפָא
 | ;רעגניפ יד טימ לדרעּב סָאד

 תנ .תועט ַא לָאמַא ןעײנַאב רימ זַא ,רימ ןגָאז .,ונ --
 ןגיטסעפַאּב וצ ידּכ ,ןעננערּבוצנײרַא טיײקרָאלק ידּכ {סָאװ זיא
 ,טירט ערעכיז טימ ןעײג רימ זַא ,ןסיו ןלָאז רימ ,ןדָאּב םעד
 גיצפופ וליפַא ,טנעצָארּפ גיצנָאװצ-ןוא.ףניפ וליּפַא טרעװ ךָאד זיא
 םעד טסָאק תמחלמ עזַאושזרוּב עטסדנימ עדעי ,ןתועט טנעצָארּפ
 ןדעי .תונּברק ןענָאילימ ,רעטנזױט רעטרעדנוה טַאירַאטעלָארפ
 .רַאפ עשיטסילַאירעּפמיא יד רַאּפ ןּבעל סָאד קעװַא-ןגייל גָאט
 ןעמ טקיש ןסּפעש יװ .,רעטעּברַא רעטנזיוט רעגילטנעצ -- סרעּפַאּכ
 לייװ ,טרָאװ ןייק טשינ טגָאז רענייק ןוא ,דלעפטכַאלש ןפיוא ייז
 לייוו ,ָאד .ןוא .טַאירַאטעלָארּפ רעטגיניײּפעג רעד ןענעז תונּפרק יד
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 טקערש ,ךיז ןעמ טיה ,דצ ןטריגעליווירּפ ןופ ןענעז תונּברק יד
 ןטסגיטולּב ןיא טייטש עיצולָאװער יד ,ןייגַאּב וצ תועט ַא ךיז ןעמ
 ינעמ לילרעלּכ ,םיתרשמ עריא טימ עיזַאושזרוּב-טלעװ יד ,ףמַטק
 טָאירַאטעלַארּפ םעד ןּבָאה ןרענָאיצולָאװער.לַאיצָאס ןוא סעקיוועש
 .לַאהַאּב א רָאנ ,ענעפָא ןַא טשינ ,המחלמ עגיטולּב ַא טרעלקרעד
 ןדעי ףיוא .סױרַא יז טקוק רעכעל ענעליוהרַאפ עלַא ןופ .ענעט
 יָארּפ םעד טרעלקרעד ןּבָאה יד ,ָאי ,זנוא ףיוא יז טרעיול טירט
 עכלעוַא ןרָאװעג ןענעז רימ ןוא ,ףמַאק ןטסגיטולּב םעד טַאירַאטעל
 ןוומ ןפמעקַאּב ,ןעגנילכַאװש + עשילַארָאמ עכלעזַא ,עדנליפ-ןייפ
 ןיא ךָאנ טקעטש עכלעוו ,עיגָאלָאכיסּפ עכעלרעגריב-ןיילק יד רימ
 אנוש םעד ןלעװ רימ ןוא .המחלמ זיא המחלמ ,ןעייר ערעזנוא
 ,גוגעג ןּבָאה סע טעװ רע זיּב ,טֹולּב ןגייא ןייז ןיא ןעקנירטרעד

 ינָא גידנגייוושליטש טָאה טָאדלָאס רעגידהרוחש-הרמ רעד
 קיטש 8 םיא טקורעגוצ ןוא ייט עלעּפעט ַא רבח םעד ןסָאנעג
 ,טיורּב ץרַאװש

 ,רבח ,טסע --
 יעצ ַא טָאה ,ןעקנַאדעג ענייז ןיא ןוטרַאפ ,קערַאמ רבח רעד

 ,ןירַא ליומ ןיא טּפַאכעג ,טיורּב קיטש ַא טּפײנקעגּפָא רעטיירטש
 יא ליומ ןייז רָאנ ,טגָאזעג סעּפע טָאה רע ,לצעט ןופ ןוטעג-פוז ַא
 טָאה רע סָאװ ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה'מ ,טלופעגרעּביא ןעוועג
 לצעט סָאד טלעטשעגקעװַא רע טָאה סיּב ןטשרע ןכָאנ ,טגָאזעג
 {ליומ ןטײרפַאּב ןופ טגָאזעג ןוא

 .ןּבייהוצנָא טייצ ,ּפָארַא-טמוק ,רבח ,ונ --
 טעּברַא ןוא ,טייצ ליפ ךָאנ זיא גָאטימ וצ ?טשינ טסע ריא --

 ,טַאדלָאס רעד טגָאז -- ,גונעג ןייז טנייה טעװ
 .ליומ ןיא ענדוקסַאּפ .טשינ טיטעּפַא ןייק ּבָאה ךיא -

 ,רבח ,טמוק
 טַאמָאטױא-רעװלָאװער םעד ,לטיה-ןרַאסימָאק סָאד טּפַאכעג

 רַאפ סיורָאפ לדרעּב-עזָאק סָאד ,טנַאה רעד ןיא טיירג גידנטלַאה
 רעד רעּביא ךיז טָאה םיא ךָאנ ,ריט רעד ןופ סױרַא רע זיא ,ךיז
 סָאד גידנעייק ,טַאדלָאס רעשיװטָאל רעד טּפעלשעגכָאנ ּפערט
 ןּוא רעגירעיורט טציא ךָאנ זיא םינּפ ןייז ,ליומ ןיא טיורּב קיטש
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 עגייז טעילוטרַאפ טָאה לטנַאמ רעגנַאל ןייז .ןעוועג רערעטסניפ -

 ,טרעהעג טשינ טירט ענייז טָאה'מ זַא ,ױזַא לוויטש
 ןפָארטעגנָא ייז ןּבָאה ,ןרָאדירָאק יד ןיא ,ּפערט יד ףיוא

 "ןטעגיּבַאק, ענעדישרַאפ יד ןיא ןטַאדלָאס ןופ טריפעג ,עטריטסערא
 ֹּפִא ןענעז עלַא .ןעגנושרָאּפסױא ףיוא סעילעטַאװָאדעלס יד וצ
 ךובּכה-תארי טימ טוָאלעגכרוד עסַאלּב ןוא טייז ַא ןָא ןעגנורּפשעג
 ,טיירג ןּבָאה עכלעװ ,רעטײלנַאּב ןייז טימ קערַאמ רבה םעד
 זיּב ,טנַאה רעד ןיא ןרעװלָאװער יד ןטלַאהעג ,לַאפ ןדעי ףיוא
 רַאפ טָאה'מ ואוו ,רעמיצ ןייז ןיא ןדנואוושרַאפ זיא קערַאמ רבה
 ,עטריטסערַא עטסגיטכיוו יד טריפעגרָאֿפ םיא

 טימ ,טַאיקָאטסירַא רעכיוח ַא ןעװעג זיא רעטשרע רעד
 עטלָאגעגּפָא עגנַאל עטיירּב יד .םינּפ ןגיוצעגסיוא ,גנַאל ַא
 ןּבױהעגנָא ןיוש טָאה זָאנ רעטלענשרַאפ-ךיױה רעד רעטנוא פיל
 עגנַאל ןייז .ךעלרעה עלעג עגיכעטש טימ ןרעוו וצ ןסקָאװַאּב קירוצ
 עילּב ענייז .טלּבמָאּבעג ךיז טָאה עּבמָאג עגידנגנעהּפָארַא
 -- ,טקוקעגמורַא ךיז קערש רעגיטסגנַא טימ ןּבָאה ןגיוא עוויאַאנ
 קערַאמ רבה ןטעטָאלּפעצ-רָאה ,ןטגערעגפיוא םעד ףיוא לָאמַא
 ןּביוהעגפיוא ,טרָא ןייז ףיוא ןציזנייא טנָאקעג טשינ טָאה רעכלעוו)
 טצעזעגקירוצ ןוא ןפָאלעגמורַא לָאמ רָאּפַא ,לוטש ןייז ןופ ךיז
 .הריחש-הרמ ,ןנידנגייווש-טיוט םוצ ךיז טעדנעוועג לָאמַא ןוא ,(ךיז
 רעדעפיילּב עקיד עטיור ַא ןטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,רענלעז ןגיד
 .טרַאװעג סעּפע ףיוא ןוא ריּפַאּפ ַא רעּביא טנַאה רעד ןיא

 רעד רַאפ ןריציפָא ןטַארקָאטסירַא יד ןשיווצ טריּברעװ --
 ךייא ךיז טָאה סע ?עה ,ןטלַאהַאּב רעוועג ?עה/ !ײמרַא רעסייוו
 טימ ןכַאמ םולש טשינ טליוו ריא ?רַאצ םעד קירוצ טסולגרַאפ
 ןטלַאהעג קערַאמ רבח רעד טָאה - ?עה ,טכַאמ רעשיטעיוָאס רעד
 ןטעלג וצ טרעהעגפיוא טשינ ךיז ייּברעד ,רעטרעוו ןפרַאװ ןיא

 ,ןרַאד ןייז טימ שיט ןרעטניה ךיז טלקָאשעג ןוא לדרעּב סָאד
 -  ףקור ןטרעקיױהעגסיוא ,ןכיוה

 טנוהןרעה רעטעשַאּפעגסיױא-טוג ַא יו ,"טַארקָאטסירַא , רעד
 רַאפ טרָאװ ןייא ןייק טָאה ,ףלעוו ןשיװצ לָאמ ןטשרע םוצ
 ןענעז ןטסגנַא עסיורג .ןעגנערּבסױרַא טנָאקעג טשינ גנושימעצ
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 ענייז ןוא ,ּפָארַא זָאנ ןייז רעּביא ןרעטש ןכיוה ןייז ןופ ןענורעג
 ילגרַאפ יו ,ןרָאװעג טרַאטשרַאפ טציא ןענעז סָאװ ,ןגיוא עיולג
 ןייז ןופ טקוקעג גידהנּכס.היח ןּבָאה ,רעטרע ערעייז ףיוא טרעוו
 ךָאנ ךיז ןּבָאה ןפיל עגידננוצ-טשינ ענייז .סױרַא םינּפ ןסיורג
 עשידרעמ עטנעלפעג-טוג ןזיװעגסױרַא ןּבָאה ןוא ,טנפעעג רעמ
 ןפוא-םושּב טָאה רָאנ ,ןגָאז סעּפע טלָאװעג טָאה רע ,ןייצ עסיורג
 ןּבָאה םעד טָאטשנָא ,ןעגנערגסױרַא טנָאקעג טשינ רעטרעװ ןייק
 ,ןגיוא יד ןופ ןוטעג:סָאג ַא ךיז ךעלעניר.ןרערט לָאמַאטימ

 ןעװעג ןענעז רעװ ?עה ,רשפא עילימַאפ סרַאצ ןופ --
 .ַאּב סָאװרַאפ ?סע ריא טלַאהַאּב סָאװרַאפ ,טרעפלעהטימ ערעייא
 ריא ,םַאזיױרג ןייז טשינ ןליו רימ !זנוא ןופ סע ריא טלַאה
 .טימ ערעייא סױרַא טיג ,םיונע טימ ךיז ןצונַאּב וצ זנוא טכַאמ
 ! רעפלעה

 קערש רַאפ .טלמַאטשעג סעּפע טָאה טַארקָאטסיױַא רעד
 טשינרָאג טָאה רע ,ןגיוא ענייז טלעטשרַאפ עסַאמ עטייוו ַא טָאה
 ,רוּביד ןייז ןעװעג זיא ױזַא ,היאר ןייז יוװ יװַא ןוא ,ןעזעג

 .רַאפ טשינ םיא טָאה'מ רָאג ,טדערעג ,טדערעג טָאה רע
 | ,ןענַאטש

 קערַאמ רבח -- !ןּבעגעגסױרַא ,ריא טגָאז ,ןּבעגעגסױרַא --
 ,ןײרַא ריּפַאּפ ןיא טקוק

 ףעמענ ערעדנַא ןייק טַאהעג טשינ רע טָאה רעמ ןוא -
 {ווָאנַאװיא רבח

 ןופ גנושרָאפסױא יד טריפעג טָאה סָאװ ,וָאנַאװיא רבח
 ,ןגױא עקסמרַאדנַאשז טימ רעגירעדינ ַא/ ,טַארקָאטסירַא םעד
 ןוא קערַאמ רבח םוצ שיט ןטייווצ ַא ןופ ןפיולוצ ןעמוקעג זיא
 | ;טגָאזעג סעּפע טָאװ

 ריא ,טוג ,טוג ,עלַא ,ןבעגעגסױרַא ,רע טגָאז ,עלַא
 ,ּפָא ,םירבח ,םיא טזָאל ,רעגריפ ,יירפ טנעז

 ,רעטרױַאטשרַאפ ַא ןייטש ןּבילּבעג זיא טַארקָאטסירַא רעד
 יװַא ,טרעווגרַאפ רָאנ ,ןרָאװעג רעסערג ןענעז ןגוא ענייז
 טנָאקעג טשינ ךיז ןוא ןּבילגעג ןייטש זיא רע ,ליומ ןפפָא ןייז ךיוא
 | ,טרָא ןופ ןריר
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 םיא טָאה - ,ןייג טנָאק ריא !רעגריּב ,יירפ טנעז ריא --

 ,ןפרָאװעגוצ לָאמַא ךָאנ קערַאמ רבח
 ןייטש ןּבילבעג רעּבָא זיא טָארקָאטסירַא רעטרַאטשרַאֿפ רעד

 | .רעטרענליטשרַאפ ַא יו ,ךיז ןגױאװַאּב טשינ ןוא
 טיירדעגסיוא ווָאנַאוװיא רבח םיא טָאה -- ,יירפ טנעז ריא --

 | | ,ריט רעד ףיוא ןזיוועג ןוא
 ןגיוא ענייז רָאנ ,ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ זיא טַאוקָאטסירַא רעד

 טפייטשרַאפ ןייז ןוא ,קסַאילּב ַא ןעמוקַאּב וצ ןּביױהעגנָא ןּבָאה

 קילּב ןטריארַאפ ַא ךָאנ טָאה רע ,ןרָאװעג ךעלגעוװַאּב זיא םינּפ

 זיא סע ּבױא ,ןגייצרעּביא טלָאװעג ךיז טלָאװ רע יוװ ,ןפרָאװעג
 ףױא יװ ,טירט עפייטש טימ ןייג וצ ןּביוהעגנָא טָאה ןוא ,תמא

 ,ריט רעד וצ ,ןצלָאטש

 רעד ךיו טָאה ,ריט יד טכיירגרעד טָאה רע רעּבָא רעדייא

 סקערַאמ רבח ןופ ליוק ַא ,לֵאנק רעּפמעט ַא ,שיורעג ַא סעּפע טרעה

 ןיא ןקעטש ןּבילּבעג טַארקָאטסיוַא ןכױה םעד זיא טַאמָאטיױא

 ,טרעדנואװרַאפ ןקוקוצמוא ךיז טַאהעג טייצ ךָאנ טָאה רע ,ּבייל

 טָאה םיצולּפ ןוא ,ןפורעגקירוצ ןעוועג םיא טלָאװ ןעמ יו ױזַא
 ןוא ,דניק ןיילק ַא יװ ,דרע רעד ףױא טצעזעגקעװַא ךיז רע

 סיפ יד ייּב םיא ןּבָאה ןטַאדלָאס ,ןגיוצעגסיוא ךיז ךעלעמַאּפ

 / ,,ּבוטש ןופ טּפעלשעגסױרַא
 ,לךיימ שידיי ַא ןעװעג זיא רעהרָאפ ןפיוא עטייוצ יד

 .סיוא ןוא רעגנַאל ,רעכיילּב א טימ ,עטענורּב ענעריושעג-ץרוק ַא

 ריא ןוא םינּפ ריא ףױא ןקעלפ עגיטולּב יד .,זָאנ רעטמירקעג

 טָאה יז סָאװ ,םיונע ףױא טגָאזעג תודע ןּבָאה ךיז ןטלַאה םורק

 יַעג םיוק ךיז טָאה יז ,ןנָארטרעּביא טזומעג קירוצ גנַאל טשינ
 טרעקַאלּפעגטױרַא סָאה ןגיוא עריא ןופ רָאנ ,סיפ יד ףיוא ןטלַאה

 טָאה יז זַא ,קערַאמ רבח ןופ קילּבנָא םייּב טכיל גידהפצוח ַאזַא
 ןענאטשעג ןיוש זיא ןוא ןדייל עשיזיפ עריא ןעוועג רבוג דלַאּב
 ,ןטלַאְקַא טימ טקוקעג ןוא עגידנרעדָאֿפסױרַא ןַא ,עצלָאטש ַא

 ,םינּפ ןיא קערַאמ רבח םעד לכיימש ןגידנטכַארַאֿפ
 קעראמ רבח .ןגייוש סָאד טרעיודעג טָאה טונימ עגנַאל ַא

 ןטסָאמעג ערעדנַא סָאד סנייא ךיז ןּבָאה לדיימ עשידיי סָאד ןוא
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 רגנייא ןָאןלַאפ ייז רעדייא ,רענעה ייווצ יװ ,ןקילּב יד טימ
 ךיילּב טציא ןּברק ןייז יו טקנוּפ זיא קערַאמ רבח ,ןרעדנַא ןפיוא -

 ענייז ןופ ןעלקניװ יד ןיא טצעזעג ךיז טָאה םיוש ַא ,ןרָאװעג
 ןייז ןופ ןעגנערּבסױרַא טרָאװ ַא טנָאקעג טָאה רע רעדייא ,ןפיל
 | ,ליומ-

 קערַאפ רבח טָאה - !טסולגרַאפ ךייא ךיז טָאה רָארעט --
 .גשטיווק ַא טימ ןעיירש וצ ןּבױהעגנָא ןוא ןושל ןייז ןענואוועג
 ןוא ?קנעּב ןייז ןופ ןעגנורּפשעגפױא סעּכ רַאפ ,עמיטש רעגיד
 עשירַאצ ןענעז סע זַא ,טניימ ריא -- ,ןפָאלעג בוטש רעד רעּביא
 ןעװעג ןענעז סע רעװ ,טגָאז !ןליּפש ךיז קיטנַאמָאר ןיא ,ןטייצ
 ןגָאה רימ ,ןדער ןכַאמ ךייא ןלעװו רימ !רעפלעהטימ ערעייא
 !וצרעד ןעלטימ יד

 טרעפטנעעגּפָא לדיימ סָאד םיא טָאה -- ,סע סייוו ךיא --
 ,ןײרַא ןגיוא יד ןיא םיא טקוקעג ןוא

 ןכָארּבעג טלָאװ טומ סקערַאמ רבח יװ ןעװעג זיא סע
 . סָאד ןעװעג טשינ זיא סע .טרָאװ ןכַאפנייא םעד ןופ ןרָאװעג
 סע טָאה יז יװ ,ןפוא רעד ןוא ןָאט רעד רָאנ ,זױלּב טרָאװ
 ' ,טגָאזעגסױרַא

 וַא ,טניימ ריא !וצרעד זנוא ריא טננערּב סָאװרַאּפ ןוא --
 טָאה ריא ,םעד טימ ךיז ןעװעדוקסַאּפ וצ םענעננָא זנוא זיא סע
 ןרָאװעג ,עיצולָאװער רעד ןופ םיאנוש יד וצ ןסָאלשעגנָא ךיז
 ,טַאירָאטעלָארּפ םעד טפױקרַאּפ ןוא ןעיושזרוּב יד ןופ ןעיײקָאל יד
 יי }סָאװרַאפ 1 ךיא גערפ ,סָאװרַאפ

 טקוקעג רָאנ ,טרעטטנעעגּפָא טשינ םיא טָאה לדיימ סָאד = |
 עגיטולּב יד טימ רָאנ ,ןגיוא עריא טימ טשינ ,ןײרַא םינּפ ןיא םיא
 - ,,,םינּפ ריא ןופ ןקעלפ

 {רעפלעהטימ ערעייא ןּבעגסױרַא טשינ טעװ ריא --
 ,ןגיושעג טנשקערַאפ טָאה לדיימ סָאד
 וצ ךייא ןעלטימ ןּבָאה רימ זַא ,לָאמַא ךָאנ גָאז ךיא --

 .ןדער ןכאט;
 .רעביא לָאמַא ךָאנ לךיימ סָאד טָאה -- ,ךיא סייוו סָאד --

 ,טרַאװ .ריא טרזחעג
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 ,וָאנַאװיא רבח טימ טקוקעגכרוד ףךיז טָאה קערַאמ רבח
 טקוקעגנָא ןוא רעטסנעפ ןופ טיירדעגסיוא טציא ךיז טָאה סָאװ
 | ,קערַאמ רבח םעד

 ,ָאי ףױא לדרעּב ןייז טימ טלקָאשעג טָאה קערַאמ רבח
 יז ןּבָאה ןטַאדלָאס יד .קנואוו ַא ןבעגעג טָאה  װָאנַאװיא

 ,טריפעגסױרַא
 ,גידנשרָאפ ,גידהרוחש-הרמ טציא טָאה ווָאנַאשרוּב רבח

 ןיוש טָאה רעכלעוו ,ןירַא םינַּפ ןיא קערַאמ רבח םעד טקוקעג
 ,טרָא ןייז ףיוא קירוצ ןצעװצקעװַא ךיז טַאחעג טייצ

 ,ךיז ןעינָאמערעצ וצ טייצ ןייק ָאטשינ ,ָאי ,ָאי ,ונ --
 ןפרַאש ַא טפיטשיילּב ןטיױר ןייז טימ טָאה װָאנַאשרוּב רבח

 | ,ריּפַאּפ ןֿפױא ןבעגעג-ץירק
 טָאה סע זַא ,טפול עטרַאה .ַאזַא ןענַאטשעג זיא ּבוטש ןיא

 טנערּבעג טָאה ענערגימ יד ,טקיטשרעד טרעװ ןעמ ,טכַאדעג ךיז
 ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה וקעלפ עטיור ,ּפָאק סקערַאמ רבח םעד טציא
 ןּבעגעג זעװרענ טָאה רע ,םינּפ טלעגעגסיוא ןייז ףיוא ןצעז וצ
 :ןוטעג-שטיווק ַא טָאה ןוא לדרעּב ןייז ּפעלש ַא

 ,טקיטשרעד טרעװ .ןעמ ,קישטפול ַא ףיוא טרָאד טנפע --
 עשירפ יד ןוא ,לעפַאּב ןַײז טריפעגסיוא טָאה רעצימע

 ,טּפַאכעגנײרַא ּבוטש ןיא דניק גידלושמוא ןַא יו ךיז טָאה טפול
 .ןיקרימ רעטלַא רעד ןעוועג זיא רעהרַאפ ןפױא רעטירד רעד
 ריא טרעגנוה סָאװרַאפ !זנוא ריא טריטָאּבַאס סָאװרַאּפ -

 טימ ךיז ריא טדניּברַאפ סָאװרַאפ ?טַאירַאטעלַארּפ םעד סיוא
 קערַאמ רבח ךיז טָאה -- ?סָאװרַאפ ?סָאװרַאפ ? םיאנוש ערעזנוא
 סָאװ ,ענערגימ רעד ּבילוצ עמיטש רעגידנענייוו ַא טימ טגָאלקעג
 ןגידנטלַאה ךיז ףייטש רעּבָא ןכיילּב ןרַאפ ,טגיגייטעג םיא טָאה
 ענורטס ַא יװ ןגיוצעגסיוא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,ןיקרימ ןטלַא
 ענירג טימ ,דרעּבציּפש עסיורג ייוצ עטרענייטשרַאפ יד טימ
 ףרערט ןקע יד ףױא ןסירד ןיא ןעגנָאהעג ןענעז סָאװ ,ןגיוא
 ןלַאפ טָאטֶא ,ןטכוד טנָאקעג ךיז טָאה סע זַא ,ױזַא ךעלעּברָאט
 | ,סױרַא יז

 .ּפָא ןוא טרעהעגסיוא גיאור םיא טָאה ןיקרימ רעטלַא רעד
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 רעטרעװ ענייז גידנקרַאטשַאּפ ,םיטש רערעכיז ַא טימ טרעפטנעעג
 ,"ןיינ; ףיױא ּפָאק ןטימ

 ןוטעג ּבָאה ךיא ,ריטָאּבַאס ךיא זַא ,תמא טשינ זיא סע --
 ,טכַאמ רעשיטעיװָאס רעד רַאֿפ טכילפ ןיימ

 רעד ,רעפטנע םעד ןופ ןרָאװעג טניוטשרעד זיא קערַאמ רבח
 םיא טָאה ךיז ןטלַאה גיאור ןייז ןוא ןטלַא םעד ןופ ןָאט רערעבכיז
 ןביוהעגפיוא טָאה רע ,טגייצרעּביא גיטייצנייא ךיוא ,טרעדנואוורַאּפ
 ןטלַא םעד טרעדנואוורַאפ טקוקעגנָא ןוא ןגיוא עשידניק ענייז
 ,ןיקרימ

 ןיא ןריטָאּבַאס שרעדנַא רעצימע ךָאד זומ ,ױזַא בוא --
 םיואןלעמ סע ,ףױנוצ-ןכַארק ןענַאּב יד ,עיצַאזינַאגרָא = רעייא
 ןיא ןויטָאמָאקָאל יד ןצײה וצ ץלָאה סױא טלעפ סע ,ןלעווש
 סע ךָאד זומ ,גידלוש טשינ טנעז ריא ןעוו .טנעמָאמ ןטסנרע םעד
 ; ןייז שרעדנַא רעצימע

 .} םעד ןיא גידלוש זיא ליפ ,ןסיו טשינ ךיא ןָאק סָאד --
 ןעמוקַאּב ןגעלפ רימ ןענַאװ ןופ ,ןלעװק יד : עגַאל עניײמעגלַא
 :עגסיוא ךיז ןנָאה ?סָאּפעד , יד ;ןטינשענּפָא ןענעז ,ןלַאירעטַאמ
 רעדלעוו יד ןקַאהוצסיוא ןּבײהוצנָא ךיילג הצע ןיימ ,טגידייל
 ןעמ ,טרירָאנגיא ןעמ טָאה ,רעטרע ערעדנַא ןוא עװקסָאמ םורַא
 .טימ עטסעּב יד .טנעה ןייק ָאטשינ ןענעז סע זַא ,טגָאזעג טָאה
 :רַאפמוא רימ ןבעגעג ןוא ןעמונעגוצ רימ ייּב ןעמ טָאה רעפלעה
 .עג ןעמ טָאה רימ ףיוא ,ןשטנעמ ענערַאפרעדמוא ,עכעלטרָאװטנַא
 ;ןפלעה ייברעד טנָאקעג ךיא ּבָאה סָאװ .דשֹח טימ טקוק

 רעגיאור סנטלַא םעד טריוװרעגעד טָאה קערַאמ רבח םעד
 .ַאּב ךעלנעזרעּפ ןופרעד טליפרעד ךיז רע טָאה טסואווַאבמוא ,ןָאט
  .סיד, ןיא םיא טימ ןיירַא ךיז טזָאל רעטלַא רעד סָאװ ,טגידליל
 .עג ךיז ןטלאה ערעכיז סמענעי טָאה רעּבָא גיטייצנייא ,"סעיסוק
 ; ןסירעגרעפיא םיא טָאה קערַאמ רבח ,קורדנייא ןַא םיא ףיוא טכַאמ

 שרעדנַא רעצימע ךָאד זומ ,גידלוש טשינ טנעז ריא בוא --
 יא טשינ ךָאד ןעמ ןָאק ױזַא ,לָאמַא ךָאנ ךיא גָאז ,גידלוש ןייז
 ןּבױהעגנָא ןוא טרָא ןייז ןופ טּפַאכעגפױא ךיז טָאה רע) ,ןזָאלרעּב
 ריא ןַא ,ןגייצרעּביא ךָאד ךיז רימ ןזומ ((ּפָארַא-ןוא-ףױרַא ןייג
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 -- ,עגידלוש עגיטכיר יד ןכוז ןּבייהנָא ןוא גידלוש טשינ עקַאט טנעז
 ןעמוקעגקירוצ זיא רע ,ךיז וצ ןדער ןייא ןיא ןטלַאהעג רע טָאה |

 .לָאס ןופ ןּבעג ךיז טזָאלעג ןוא ךיז טצעזעגקעװַא ,שיט ןייז וצ
 ,יײז ןיא טקוקעגנײרַא ןוא ןריּפַאּפ יד וָאנַאשרוּב טַאד

 םעד רעטנוא עיצַאזינַאגרָא רעייא טעדנירגעג טָאה ריא --
 ןענואוועג טָאה ,דיי ַא סלַא ,ריא זַא ,סע טמוק יװ .םישזער ןטלַא
 גידגקוק ,םיא רע טגערפ -- ? ןשטנעמ סרַאצ םייּב ןעיורטוצ ַאזַא
 ,ןײרַא ןגיוא יד ןיא םיא

 רעד זַא ,טקרעמַאּב טציא טשרע טָאה ןיקרימ רעטלַא רעד
 ןוא ,טשינ ןעמערּב ןייק טָאה ,םיא רַאפ טציז סָאװ ,קערַאמ רבח
 םעד ןיא םיא טָאה סָאד ,סנטָאש ןָא יו ,טעקַאנ ןציז ןגיוא ענייז
 ,רָאפ םיא טייטש טָאװ ,סָאד יװ ,ןקָארשרעד רעמ טנעמָאמ

 וצ רימ וצ ןעניועג לָאז ןעמ זַא ,טימעג ךיז ּבָאה ךיא --
 ,גיאור רעטלַא רעד ּפָא-טרעּפטנע -- ,ןעיורט

 .לַאשטַאנ; טימ טּבעלַעג טוג טָאה ריא זַא ,סע טסייה --
 ;ייז טימ טעװעיַאטלוהעג ? ךיז טײטשרַאפ ,רַאּבַאּכ ךרוד ,"עווטס
 .קערַאמ רבח טגָאז - !טעװַארּפעג ןכַאז ערעגרע ךָאנ רעדָא

 וצ ןעװעג ךעלגעמ טשינ זיא ןפוא ןרעדנַא ןייק ףיוא --
 ,רעד ןוא ,טכַאמ יד טַאהעג ןּבָאה ייז ,דנַאלסור ןיא ןטעּברַא
 .עג טָאה ,םישוער ןטלַא םייּב ןוטפיוא סעּפע טלָאװעג טָאה סָאװ
 ,טכַאמ רעד טימ ןּבעל טוג טזומ

 ןָא טקוקעג טָאה רע ,ןרָאװעג ןגיוושרַאפ זיא קערַאמ רבח
 ייּברעד .טרעלקענכָאנ ןוא קילּב סנטלַא םעד גידנדיימסיוא ,,טייז ַא
 ,לדרעּב סָאד ןעיצ וצ טרעהעגפיוא טשינ ךיז רע טָאה

 טָאה ריא סָאװ ,סע טמוק יו ,ךייא טעַּב ךיא ,רימ טגָאז --
 רעד - ,קעװַא ןענעז טניירֿפ ערעייא ןעוו ,טזָאלרַאפ טשינ זנוא
 ?ןירעּפלַאה טַאקָאװדַא רעד ,עילימַאפ רעייא ,ןיײטשדלָאג רחוס-טּפַאנ
 ןטעברַא וצ רעטייוװ ןוא ןּביילּב וצ טכַארּבעג ךייא טָאה סָאװ
 ?זנוא טימ

 ,דנַאלסור ןעיוּב ןפלעה טלָאװעג ּבָאה יא --
 -- ,קערַאמ רבח םיצולּפ ךיז טיירשעצ --? דנַאלסור סעכלעוו --

 ןופ דנַאלסור סָאד ,עשירעבָאטקָא סָאד ,עשיטעיווָאס סָאד ,סרעזנוא
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 עכלעװ טימ ,ןרַאצ יד ןופ דנַאלסור סָאד רעדָא ,טַאירַאטעלָארּפ
 | ? טּבעלעג טוג טָאה ריא

 ןָאק ךיא .דנַאלסור סעכלעוו ,קוליח ןייק טשינ זיא רימ -- |
 םעד ,סע טיוּב סָאװ ,רעד ןוא ,דנַאלרעטָאפ רעזנוא -- סנייא רָאנ
 | ,ןעניד ךיא ליוו

 ךייא ךיא ליוו טציא ,ונ .קוליח ַא ןיוש ָאי זיא זנוא רעּבָא --
 טנעז ריא ,ןּבילבעגרעּביא טנעז ריא סָאװרַאפ ,ןיקרימ רעגריּב ,ןגָאז
 ,הלּפמ רעזנוא טרַאװעגּפָא טָאה ריא לייוו ,רַאטרעד ןּבילּבעגרעּביא
 טָאה ריא ,טפעשעג רעייא ןופ ןריר טלָאװעג טשינ ךיז טָאה ריא
 ןלעװ רימ זיּב ,טרַאװעג ןוא סעצייל יד ייּב טסעפ ןטלַאהעג ךיז
 טקוק קערַאמ רבח ןוא --? תמא סע זיא ,ןיקרימ רעגריּב ,טגָאז ,ןלַאפ
 .קילּב ןטעקַאנ ןייז טימ ןײרַא ןגיוא יד ןיא ףיט ןטלַא םעד

 ,גיאור רעטלַא רעד ּפָא-טרעּפטנע -- ! תמא טשינ זיא סָאד --
 | | ,גידנרעוו טיור טציא

 ריא זַא ,סע טסייה ! ןגייצרעּביא םעד ןיא ךיז ךימ ןלעוו --
 ?גירלוש טשינ ךיז טלַאה

 .ָאס רעד ןגעג רעניימ ךלוש ןייק ןופ טשינ סייוו ךיא --
 רעצנַאג ןייז טימ רעטלַא רעד ּפָאיטרעפטנע -- טכַאמ ,רעשיטעיוו
 .עדריוו

 ךיז טָאה גנונערפסיוא יד .רעגריּב םעד ,םירבח ,ּפָא-טריּפ --=
 ,טגידנעעג

 רעד טָאה ,טרעטייורעד ןיקרימ ןטלַא םעד טָאה'מ זַא
 ןטנַאקַאֹּב ןייז טימ קערַאמ רבח ףיוא גידנגערפ טקוקעג רענלעז
 ,קילּב ןגידהרוחש-הרמ

 ,טשינ רעדָא ,גידלוש ָאי בוא ,םיא טסייוו לווייט רעד --
 .רעּביא ֹוצ ךיז ידּכ ,ןרעטייורעד םיא ןעמ ףרַאדַאּב סלַאפנדעי
 .עגידלוש עתמא יד ןענעז סע רעוו ,ןגייצ

 ןבעגעג-ץירק ַא ריּפַאּפ סניקרימ ןיא טָאה וװָאנַאשרוּב רבח
 ,רעדעפיילּב ןטיור ןייז טימ

 רעכלעוו ןיא ,טכַאנ רעד ךָאנ ,ןגרָאמירפ ןופ טָאה ירַאכַאז
 טװאורּפעג ,ןעמונעגוצ לעטָאה םעד ןופ רעטָאפ םעד טָאה ןעמ
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 ,ןגיוא עשילָאגנָאמ יד טימ ןַאמ םוצ למערק ןיא ךיז ןגירקנײרַא
 וצ ,םירבח עטנַאקַאּב עלַא .ןעגנולעג טשינ רעּבָא םיא זיא סע
 רַאפ ןעמוקַאּב ןעז ןלָאז ייז זַא ,טעדנעוועג ךיז טָאה רע ןעמעוו
 ךיז טלדנַאה סע זַא ,טרעהרעד ןבָאה ייז ןעװ ,לריטַאּפ ַא םיא
 ןפלעהוצטימ טגָאזעגּפָא ךיז ןּבָאה ,רעטָאפ ןטריטסערַא ןייז ןגעוו
 .ןָאק ןעמ ױזַא יװ ,ןענַאטשרַאפ טשינ ןּבָאה ייז .ךַאז רעד ןיא
 ,שטגעמ ןייא ןופ לרוג םעד ןגעוו ןגיאורמואַשב למערק םעד טציא
 רעד ןוא ,ןטנָארּפ עלַא ףױא ןָא:טײג גירק.רעגריב רעד ןעוו
 עכעלרעניא ןוא עכעלרעסיוא יד ןופ רַאפעג ַא טָארד עיצולָאװער
 ,םיאנוש

 ,טסואוועג טָאה רע ןוא -- ,טייצ ןייק ןרילרַאפ וצ טשינ ידּכ
 יד טמיטשַאּב ירַאכַאז טָאה -- ,ןּבילבעגרעּביא טשינ זיא ליפ זַא
 גנונפָאה גיצניו טָאה רע .קערַאמ רבח םוצ ןדנעוו וצ ךיז טקער
 ולַאה ןפױא ןגעלעג זיא ףלח רעד רעּבָא ,טעד ףיוא טגיילעג
 ,ךעלשטנעמ םיא ףױא ןקריו טעװ רע זַא ,טניימעג טָאה רע

 .זָאלנײרַא ןַא ןעמוקַאּב וצ ןעגנולעג םיא זיא ימ ליפ ךָאנ

 טָאה טפַאשטנַאקַאּב רעטלַא ּבילוצ .עקנַאיבול ףיוא זיוה ןיא לטעצ
 ןטימ ךימּת יװ םיא ןעמונעגפיוא ןוא טזָאלעגוצ קערַאמ רבח םיא
 | ,טנַאה רעד ןיא רעװלָאװער

 ,גידלושמוא זיא רע זַא ,ּפָאק ןיימ ייּב ךייא רעווש ךיא --
 ירַאכַאז טָאה --!קערַאמ רבח ,שטנעמ ןגידלושמוא ןַא טעװעטַאר
 .טעּבעג ןיא טנעה יד םיא וצ טקערטשעגסיוא

 ןייג זמ עיצולָאװער יד ,גידלוש טשינ רעדָא גידלוש --
 ,רע טשינ ןעװ .טײקרָאלק ןּבָאה ןזומ רימ .,געוו ןרעכיז ַא ףיוא
 .רעד טשרע םיא ןעמ ףרַאדַאּב םעד ךרוד ,גידלוש ערעדנַא ןענעז
 . ,טריטָאּבַאס סע רעװ ,ןגייצרעּביא ךיז ןלָאז רימ ידּכ ,ןרעטייוו

 ןפָאלעגוצ זיא ,קערש ןוא ץנערק ןייז ןופ ךיילּב ,ירַאכַאז
 ; טנעה עגידנרעטיצ טימ םיא וצ

 {רעכיז ןַײז טלָאז ריא ידּכ ?ריא טנָאק ױזַא יו רעּבָא --
 ןּבעל סנשטנעמ ַא ןיא ךָאד טייג סע ,שטנעמ ַא ךָאד זיא סע

 זַא ןוא ?עיצולָאװער רעד רַאפ שטנעמ ַא זיא סָאװ -
 ךרוד ןעוו ,ךעלגעט-גָאט טנָארפ ןפיוא טעטױטעג ןרעװ ערעזנוא
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 יד ,רעגנוה רַאפ ןלָאװשעג רעדניק ערעזנוא ןרעוו - שזַאטָאּבַאס
 ךייא סָאד טכַאמ -- ,טקישעג טוט םוצ רעוט עשיטעיווָאס עטסעּב
 טגידעג טָאה רעכלעוו ,יּושזרוּב ַא ןופ ןּבעל סָאד רָאנ ,סיוא טשינ

 ינַאגרָא ןייז ןיא טסעפ ןסעזעג רָאנ ןיא ןוא םישזער ןטלַא םעד

 ? ןלַאפ רעזנוא ןטרַאװאוצּפָא ידּכ ,עיצַאז
 !ץלַא ןיימ !רעטָאפ ןיימ ךָאד ןיא סָאד רעּבָא --
 .רעטָאפ רעיא זיא סָאד סָאװ ,רעייז ךיא רעױדַאּב --

 רעטָאפ ַא ןופ ּפָא ךיז טגָאז רענָאיצולָאװער ַא ,סנגירּביא
 .עװטסלַאשטַאנ טימ טכָאקעגסױא ןעוועג זיא סָאװ ,יושזרוּב ַא

 ,טעװעטַארעג ןּבעל סָאד רימ טָאה רע ,קערַאמ רכח --

 טָאה סַאג ועד ןופ -- ?רימ רַאפ ןעװעג זיא רע סָאװ ,טסייוו ריא
 רָאנ ,ןּבעל ןיא רעמ טשינרָאג ּבָאה ךיא ,ןּבױהעגפיוא ךימ רע
 ירַאכַאז ךיז טָאה -- ,קירוצ םיא רימ טיג ,ךייא טעּב ךיא .,םיא

 ,םיא רַאפ ןפרָאװעג
 ײגעלק ַאזַא ןיא ךייא ןעז וצ ,ךייא רַאפ ךיז םעש ךיא --

 ןַא ןעמונעג טָאה סָאװ ,רענָאיצולָאװער ַא זיא סָאד .עלָאר רעכעל
 יד ןיא ןפלָאהעג זנוא טָאה סָאװ ?רעּבָאטקָא ןיא לייטנָא ןוויטקַא
 רעגיטכיר ַא !?רענָאיצולָאװער ַא טלדנַאה ױזַא ? ןטייצ עשיטסירַאצ
 ןטימ םיא טסיש ,ןטַאט  ַאזַא סױהַא ןיילַא טיג רענָאיצולָאװער
 ,םיא רַאפ ןטעּב טמוק סָאװ ,ריא יו טשינ ,רעװלָאװער םענעגייא

 ,רעקנַארק ַא ןיּב ךיא ,רענָאיצולָאװער ןייק טשינ ןיּב ךיא --
 טקיטשעג ,ןּבילּבעג-ןקעטש ירַאכַאז זיא -- ןיִּב ךיא ,שטנעמ רעכַאװש
 ,ןרערט ןופ

 .ןיקרימ רבח ,ןָא עקַאט ךייא ןעמ טעז סָאד --
 רע יו ,ךיז טעשטרָאקעגנייא ,ןגיוּבעגנייא ךיז טָאה ירַאכַאז

 רע ןוא ,סיפ ענעטינשעגרעטנוא יד רעטנוא ןלַאּפ טלָאװעג טלָאװ
 .טנעה סקערַאמ רבח ןעמענוצנָא טכוזעג טָאה

 ןימ טלעטשעגנייא לָאמ ליפ ּבָאה ךיא ,קערַאמ רבח --
 טסייוו ריא - ,המחלמ ןופ טייצ ןיא .עיצולָאװער רעד רַאפ ןּבעל
 רבח .ןטעזעג ךַאד-רעטַאעט ןפיוא ,רעּבָאטקָא ןיא -- ,ליואוו סע
 ןגירעיורט-טיוט םוצ ךיז רע טעדנעוו -- ,סע טסייוו ריא :,ווָאנַאשרוּב
 רַאפ .טנָאמרעד טשינ לָאמניײק סע ּבָאה ךיא -- ,טַאדלָאס ןגידנציז
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 ןיימ טײרפַאּב - ,ךייא ךיא טעּב ,םעלַא םעד רַאּפ גנונױלַאּב ַא
 םיא ?עוװ ךיא ,םיא טרעטייורעד !טשינ םיא טסיש ,רעטָאפ
 ןּבָאה םיא ךיא לע ,טשינ זַא ,ןעגנערּב דנַאלסױא ןיא ןיילא
 ןגָארט גידנעטש סע לעװ ךיא ,טעגרהעג טנעה ענעגייא יד טימ
 ,ןסיוועג ןיימ ףיוא

 ןיא רָאנ ךימ טנייצרעביא ,טציא טגָאז ריא סָאװ ,ץלַא --
 זיא רעטָאפ רעייא בוא .גנולדנַאה רעזנוא ןופ טייקגיטכיר רעד
 רעד רַאפ ךעלדעש טָאלג רע זיא ,שזַאטָאבַאס ןיא גידלוש טשינ
 טקריװעג רע טָאה עינַאלַאכיסּפ רעזַאושזרוּב ןַייז טימ ,עיצולַאװער
 .לָאװער עצנַאג רעיא טנָאק ריא ןעװ ,ךייא טקעטשעגנָא ןוא
 - רעטָאֿפ ַא ןעװעטַאר רַאפ ןּבעגקעװַא ערעירַאק ערענָאיצ
 טשינ ריא טנעז סָאװרַאֿפ ,ןיקרימ רבח ,רימ טגָאז !יושורוּצ ַא
 .ונמַא ךייא טָאה עיצולָאװער יד ןעװ ,טנָארּפ ןפיוא ןעגנַאגעג
 !ןוטעג סָאד טָאה רערעדנַא רעדעי יװ ,טפרַאדַאּפ ןטטגיט

 * ,ןיקרימ טלמַאטש -- ,טנָאקעג טשינ ּבָאה ךיא --
 ךייא טָאה רעטָאפ רעייא .סָאװרַאּפ ןגָאז ךייא לעוװ ךיא --

 טקריועג ןיוש טָאה עיגָאלָאכיסּפ עזַאושזרוּב ןייז ,טוָאלעג טשינ
 טימ ןעגנואיצַאּב ןטלַאהעגנָא טָאה ריא ,ןסייו רימ ,ךייא ףיוא
 | י - ,םיא

 ירַאכַאז טָאה - ,תמא טשינ זיא סע ,תמא טשיג זיא סע -
 ,טנורנּפָא םעד ןעזעג ןעוועג טלָאװ רע יו ,ןעיירש וצ ןּבױהעגנָא
 | ,רעטָאפ ןייז רַאפ ןּבָארגעג טָאה ןיילַא רע סָאװ

 טגייצרעביא רעטָאּפ רעייא רַאפ ךיז ןלעטשנייא = רעייא -|
 ,ךייא ףיוא סולפנייא ןייז ןעװעג זיא סע ךעלדעש יװ ,זנוא

 רעגריּב ןיא זײװַאּב ןגיטכיר ַא טציא ןּבָאה רימ ,ווָאנַאשרוּב רבח |
 ! דלוש טניקרימ !

 .טפור טגידנעעג זיא ּויורעטניא רעד ,ןיקרימ רעגריּב --
 | | .ןטסכענ םעד ןײרַא

 ,טרעטייוורעד ןירַאכַאז טָאה ןעמ

 ףױרַא טעּברַא גָאט ןרעוש םעד ךָאנ זיא קערַאמ רבח זַא
 .סױא ןַא טעב ןייז ףױא ןלַאפעג רע זיא ,רעמיצ ןיא ךז וצ



 שװקמָאמ 428

 טציא ךיז ןּבָאה ןקעלפ עטר ,עכעלקנערק יד ,רעטרעטַאמעג
 יד רעכלעוו ןופ ,טיױה-קַאּב רעד ףיוא ןזיור עטיור יו טילּבעצ
 טימ ןגיוא יד טכַאמרַאפ טָאה רע ,טצרַאטשעגסױרַא ןבָאה רענייּב
 .ַאּב ןיילַא ךיז ןופ ךיז טָאה לדרעּב-עזָאק ןייז ןוא ,טנַאה רעד
 סָאד ןעזעג טָאה רע .עּבמָאג ןייז ןופ עדנע רעד ףיוא ןגיואוו
 .טטּברַאה ,ןרָאװעג ןריובעג זיא רע ןכלעו ןיא ,ףרָאד עשיליוּפ
 טימ סעקשטַאק ןוא זנעג ןגָאי רעדניק-סּפרָאד עסעוװרָאּב ,טייצ
 ףיז ,לַאטנעמיטנעס ןרָאװעג זיא רע .,ןײרַא לכײט ןיא טורַא
 ףיוא רעּביאנגעק ןסעזעג זיא סָאװ ,ווָאנַאשרוּב רבח םוצ ןפורעגנָא
 עגידהרוחש.הרמ ענייז טימ טָאה ןוא לטנַאמ ןייז ןיא טענ ןייז
 . ;טכַארטרַאפ ץעגרע טקוקרַאפ ךיז ןגיוא

 !רעדניק ּביל סעּפע טָאה ריא ,ווָאנַאשרוּב רבח --
 ,טרעדנואוורַאפ טקוקעגנָא םיא טָאה טַאדלָאס רעד
 ףיז ןּבָאה ןלעװ רימ זַא .רעדניק ביל רעיײז ּבָאה ךיא --

 רַאמ ןעמעג ךיז ךיא לעװ ,טעּברַא לקיטש ןטימ טגיטרַאּפעופָא
 ...רעדניק עטזָאלרַאפ ערעזנוא

 עטנפָאװַאב ןּבָאה טְקֹורעגנָא ךיז טָאה טכַאנ יד ןעװ
 עלַא טריפעגרעטנורַא ,ווָאנַאשרוּב רבח ןופ טריפעגנָא ,ןטַאדלָאס
 םעד רַאפ ,ןײרַא רעלעק ןפיט ןיא עטלייטרוארַאפ עגיטנייה
 .רעדָאפ סָאד ,לּביטש-רעדָאפ גימיורג ַא ןעװעג זיא גנַאגנײרַא
 רָאנ ,רעטסנעפ-ןטַארג ןייק טַאהעג טשינ ןיוש טָאה סָאװ ,לּביטש
 טימ טלעטשַאּב ןעװעג זיא ,ךעלטסניק ןרָאװעג טריליטנעוו זיא
 .גײרַא עטלײטרוארַאפ יד ןעמ טָאה ָאד .קנעּב ענרעצליה עגנַאל
 רעד ןעװעג זיא סע ואוװ ,עפורג רעד ןיא ,זייוונפורג טריפעג
 .ןטסילַאיצָאס ,ןטַארקָאטסירַא ;ןענופעג ךיז ןּבָאה ,ןיקרימ רעטלַא
 ,םירחוס עשיסור ןוא ןיענָאיצולָאװער

 טנָאזעג ווָאנַאשרוּב רבה טָאה -- ,סיוא ךיז טוט ,רעגריּב --
 | ,עמיטש רעגירעיורט ַא טימ

 עשירעטסיה ןגירשעצ ךיז ןּבָאּה -- !סָאװכָאנ ?סָאװרַאפ --
 ,ןעמיטש

 ןָא רעדָא רעדיילק יד ןיא ,קוליח רעד ךייא זיא טָאװ --
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 ערעדנַא ןוא ,ןרעכעלכרוד םניחּב רָאנ ייז טעװ ריא ,רעדיילק יד

 ןייז ןיא טגָאזעג טַאדלָאס רעד טָאה - ,ןעמוק-ץונוצ ייז ןענָאק

 : ,ןָאט ןגידהרוחש-הרמ
 .עטרַאטשרַאפ ןציז ןּבילבעג ןענעז עטלייטרוארַאפ יד
 טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןיקרימ רעטלַא רעד

 יי ר ,לוויטש יד ןוטעגסיוא ךיז
 ךָאד ךיז ןָאק ןעמ !טסייה יװ -- ?ןייז סָאד טעוװ ױזַא יו --

 ..טירַא ןַא טגָאזעג טָאה -- ,ענָאלדָאּפ רעטלַאק רעד ףיוא ןליקוצ

 ,ןקָארשרעד טָארקָאט

 ,טרעפטנעעגּפָא טשינ םיא טָאה רענייק
 יעגסיוא יד ןעמונעגוצ ןּבָאה ?ןטסידרַאװג עטיור, ייווצ

 ןגָארטעגנײרַא ייז טָאה רערעדנַא ןַא ,רעדיילק ,לוויטש ענעוט
 םענעלָאטש ןיא ןיירַא ןענעז עטלייטרוארַאפ יד .ןיירַא-ךוּב ַא ןיא -

 / .יעטעקַאנ -- ערעדנַא ,רעדמעה:טכַאנ יד ןיא לייט -- ,רעלעק

 יו םעדכָאנ ,ירַאכַאז ךיז טָאה סיפ עגעטינשעגרעטנוא טימ
 שינַאכעמ טּפעלשעג ,טעניּבַאק סקערַאמ רכח טוָאלרַאפ טָאה רע
 ןָא זַא ,טסואוװעג טוג ץנַאג טָאה רע .לקיוּב רעלמערק םוצ
 םיא טָאה עקַאט ןוא ,ןגירקכרוד טשינ ךיז רע טעװ "?ריּפַאּפ, ַא
 ץעײדרַאװג רעטױר רעגידנעייטש ךַאװ רעד ףױא רעד דלַאּב
 טירדעג לָאמ ךס ַא ךיז רע טָאה ױזַא ,טגָאזענּפָא סקיּב רעד טימ
 ,קירוצ ןוא -- לקירּב רעלמערק םוצ "עקנַאיּבול , ןופ

 ףיא זױה םעד רַאפ יװ ,ןעזעג רע טָאה טנוװָא ןיא טעּפש
 ףיז ןוא ָאטױא-טרָאטסנַארט רעסיורג ַא ןרָאפעגוצ ןיא עקנַאיּבול
 םױרַאןקוק סָאװ ,ךעלרעטסנעפררעלעק יד רַאפ טלעטשעגקעװַא
 ,טנעמַאדנופ ןופ סנסופ םייּב

 רָאטָאמ םעד טזָאלעג ָאטױא-טרָאּפסנַארט רעד טָאה לָאמַאטימ
 רעטָאפ ןייז זַא ,טסואוועג טָאה ירַאכַאז ,שער ַא טכַאמעגנָא ןוא
 .ןטָאשרעד רעלעק ןיא ןטנוא טרָאד טציא טרעוו

 ףיז טָאה רע .ןרעיױא יד טּפָאטשרַאפ טשינ ךיז טָאה רע
 ןָא טשינ רעמ םיא טריר סע סָאװרַאּפ ,טרעדנואוועג

 עטלַאק יד ןעמונעגמורַא טנעה ענייז טימ רָאנ טָאה רע

 32 ,11 עווקסָאמ ,שֵא
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 .ֿפיוא םיא ךיז טָאה סע .ןענאטשעג זיא רע רעכלעוו ייּב ,טנַאװ |

 ,ּבייל סרעטָאפ יי םורַא-טמענ רע זַא ,ןזיוועג

 לטנַאמ ןייז ןיא טיינעגנייא ןענופעג ירַאכַאז טָאה רעטעמש
 ףיוא ןריפַאפ-טרעװ ןגעלעג ןענעז םיא ןיא ,טעקַאּפ םענעריּפאפ ַא
 :לווירּב א סרעטָאפ םעד ןוא עמוס רערעסלרג ַא

 צ ןיּב ךיא גָאט ןדעי םעד ףיוא טכירעג ךיז ּבָאה ךיא
 ןּבילבעגרעּביא טשינ גנַאל ןיוש זיא ייס-יוו-ייס : ,וצרעד טיירנעג
 .רַאפ רעטסעּב רעד טױט רעד זיא ןעמעלַא ךָאנ ןוא .ןּבעל וצ
 רענייק ,ןעשעג טומעג טָאה ץלַא .רעטלע רעד ףױא רענרָאז

 ןייז ןופ ןּברק ַא זיא רענייא-רעדעי ,טשינ דלוש ןייק ָאד טִעו
 ,ןטסלעגשמַא יו ןגירקוצסױרַא ךיד עז ,ןדנעטשמוא יד ןופ ןוא טייצ

 ץיא סָאד .יינספוא ןּבײהוענָא ץֹלַא ןוא ןסעגרַאפ וצ ךיז ימַאּב
 וצ ןטכילפ עניימ .השורי סרעטומ ןייד ןופ לייט .רעד ריד רַאּפ
 ..געוו ןרעדנַא ןַא ףיוא טגרָאזַאּב ךיא ּבָאה ערעדנַא יד

 ןוטעג רימ טָאה רע סָאװ ,דסח םעד רַאפ טָאג קנַאד ךיא,
 .םיל גידנעטש ךיד ּבָאה ךיא .ןטעּבוצרעּביא ךיז ןוז ןיימ טיפ
 ,"תועט 8 ןעוועג זיא עגירּביא ץלַא ,טַאהענ

 טומ ;ןירַאכַאז טָאה טרָאװ גידנפורוא סרעטָאפ םעד

 ,ןיירא געוו ןיא ןביילק ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא ןבעגעג
66 
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 20 לטיּפַצק

 ןעמַאד רעגרוּברעטעּפ
 טניואוועג ןּבָאה ןיקרימ עקשטָאניג ןוא ענוָאליַאכימ עגלָא

 םעד ןיא ,טױּבעג ליטס ןשיריומ ןיא עליו רעגיטכערּפ רעד ןיא
 ךעלרעי-רָאי ןגעלפ ייז סָאװ ,זַאקוװַאק ףיוא טרָאירעמוז םעגרעדָאמ
 רעייז טיוּבעגפיוא ןּבָאה ייז רעדיײא ,רעטָאט ןכייר ַא ןופ ןעגנידּפָא
 .עג טָאה ןיקרימ רעטלַא רעד סָאװ ,ץַאלּפ ןפיוא עליוו ענעגייא
 רעגיאורמוא רעד ּבילוצ טּפעלשרַאפ ךיז טָאה ןעיוּב סָאד ,טפיוק
 טשינ ךיז טָאה עקשטָאנינ סָאװ ,םעד רעּביא ךיוא ןוא ,טייצ
 ץַאלַאּפ ןגידרעמוז ריא לָאז יז ליטס ןכלעוו ןיא ,ןרידיצעד טנָאקעג
 "רעדנעלנגע, רעד טלייוועג ייז ייּב טָאה ,גיזנעטש יװ ,ןעיובפיוא
 גיצנָאװצ עטצעל יד טניז ,רעמוז ןדעי טָאה רעכלעוו ,ןימַאזָאר
 ןיא ,ורּפָא ריא ףיױא ענװָאליַאכימ עגלָא טײלנַאּב דימּת ,רָאי
 רַאפ ןענופעג רָאנ טָאה יז טרָא ןכלעוו ןיא ןוא דנַאל ןכלעוו
 יװ םעדכָאנ ,טָאה ענווָאליַאכימ ענלָא ,ןּביילקוצסיוא ךיז גיסַאּפ
 ךיז טָאה יז וו ?לציּפש , סָאד ןוטעגּפָא ריא טָאה עקשטָאנינ
 ןוא "טרינניזער, ,עּבָאּב ַא רַאפ טכַאמעג יז ןוא (טקירדעגסיוא
 .רָאג רעמ ןיוש טָאה סָאװ ,עמַאד עטלַא, ןַא רַאפ ךיז טכַארטַאב
 -עטּפָא טַאהעג ןרעג טָאה יז יו ,"ןּבעל ןופ ןטרַאװרעד וצ טשיג
 ןעניגרַאפ ךָאד ןעמ טעװ עמַאד ערעטלע סלַא ןוא ,ןקירדוצסיוא ךיז
 .גַאמָאר, עדנעגנערּבףןדָאש טשינ ןיוש ןעמענייק ,עגידלושמוא ריא
 .רַאפ געט עצנַאג ןפָא ץנַאג טציא יז טָאה -- "ןעגנומיטש עשיט
 ןיוש זיא רעכלעוו ,"רעדנעלגנע,.םעד ןופ טפַאשלעזעג ןיא טכַארּב
 רעײז ןפלָאהעג ריא טָאה רע .ריא ןופ ןטערטעגּפָא טשינ רעמ
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 ,ןטרָאב ריא רַאפ ןעגנוצנַאלּפ עשילַאטנעירָא ןריטקעלָאק ןיא ליפ
 יז טָאה עקשטָאניג ,ןּכעגעגּפָא סנטצעל ךיז טָאה יז עכלעוו טימ
 ןוא ייז טימ טריסערעטגיא ךיז סָאװ-גינייוו ,טרעטשעג סָאװ-גינייוו
 טָאה עקשטָאנינ .ןעוועג טפַאשלעזעג רעייז ןיא סָאװ-גינייו ךיוא
 ןתואיבג עלא ןגעג ןוא ןעגנוטרַאװרעד עלַא ןגעג ,ןזיװעגסױרַא ךיז
 רעגיטלעפגרָאז ,רענידנרעטיצ א רַאפ זיולּב טשינ ,טניירפ עטוג ןופ
 עיטרפ עצנַאג ריא טָאה יז ,ףייוו יירטעג ַא רַאּפ ךיוא רָאנ ,רעטומ
 ,סיראכרוד ןענַאטשַאּב ,ןוז םענעריוּבעג-לינ ריא טעמדיוועג טייצ
 ריא ןופ סורדרַאפ ןטלפייווצרַאפ םוצ) ןגיוז ןייֵלַא םיא לָאז יז זַא
 טימ טלָאצַאּב טשינ ,(ןריניאור עילַאט ריא טעװ סָאד זַא ,רעטומ
 ריא ןּבָאה סע סָאװ ,טייקמַאזקרעמפיױוא רעד רַאֿפ לכיימש ןייק
 .עכלעוו ,זיירק ריא ןופ טיילעגנוי רעגרוּברעטעּפ ליפ יד ןעקנָאשעג
 טלָאװעג ןּבָאה סָאװ ןוא טרָא-דָאּב ןּבלעז ןיא ןענומעג ךיז ןּבָאה
 ןייז טזָאל "ןַאמ רעטלַא, ןַא ןעוו ,טייחנגעלעג עטוג יד ןצונסיוא
 ןַא ,ריא ףױא טגָאזעג עקַאט סָאה רעטומ יד .ןיײלַא לּבייוו גניי
 "טעּבַאברַאֿפ , ירפ ױזַא זיא עקשטָאנינ יֹוזַא יו ,טשינ טייטשרַאפ יז
 | ,ןרָאװעג

 טָאה ,ןעמוקעג זיא סעקיועשלָאּב יד טימ קילגמוא סָאד ןעוו
 .-עג סָאװ-גינייװ דנַאלסור ןיא עלַא יװ ,ךעלדנעטשרַאפ ,ךיז ןעמ
 .נָאמוא יד ןופ םענייא רַאפ ןטלַאהעג סע טָאה'מ ,סיורעד טכַאמ
 "ךנַאלרעטָאפ עטײרפַאּב, סָאד עכלעוו טימ ,"ןדָאזיּפע , עמענעג
 טָאה'מ ןוא ,ןרָאװעג ןעקנָאשַאּב ךייר ױזַא טייצ רענעי ןיא זיא
 .מוא םעד ןופ עיצַאדיװקיל רעד ףױא ןטרַאװ ךיז טצעזעגקעוװַא
 .לייוורעד .גרוּברעטעּפ ןייק ןרָאפקירוצ ןענָאק טעוו ןעמ ןעוו ,קילג
 ןּבָאה קנעּב יד ,סופ ןטיירּב ןפױא טּבעלעג רעטייװ ןעמ טָאה
 סָאװ-גינייװ ןעמ טָאה ןיײלַא זַאקװַאק ףיוא ןוא טלָאצעגסױא ךָאנ
 עקַאט זיא טפַאשרעניד יד .,שינערעקרעּביא רעד ןופ ןעזעננָא
 סָאד רַאנ ,ןעמונַאּב ךיז ענדָאמ ןוא ןרָאװעג גינעּפשרעדיוװ לסיּבַא
 .טָאה "סרּוק רעײנ,; רעד טניז ,ןָא רעירפ ןּופ ןעװעג ךָאנ זיא
 .ןעקנַאדעג טָאהעג טָאה עגװָאליַאכימ עגלָא זַא ,יוזא ,ןגָאלשעגניײא
 סע יצ ,ןײלַא ריא ןּופ קיגנעהּפָא ןעװעג רָאנ טלָאװ סע יװ ױזַא
 .טשיג טלָאװ סע יצ --עיצולָאװער יד טניולעג ןצנַאגניא ךיז טָאה
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 רעד ןיא ,ןטלַא םייּב ןּבילּבעג טלָאו סע וַא ,ןעועג רעסעּב
 .סױרַא טשינ ןעגנוניימ עריא ,ךעלדנעטשרַאפ ,יז טָאה טייקכעלטנפע
 טסלָאמעד טָאה סָאװ ,ןָאט ןטוג ןגעג ןעװעג זיא סע .טגָאזעג
 עכייר ןופ ןיירק םניא ,זיירק ריא ןיא טּפיױהרעּביא ,טשרעהעג
 ןלַארעּביל עשיסור ןוא ןדיי

 / ףעד ןופ ןרוּפש יד ןעז וצ ןּביױהעגנָא ךיז ןּבָאה רעּבָא דלַאּב
 - םענעגעלעגּפָא ,ןגיאור םעד ןיא שינערעקרעּביא רעשיטסיװעשלָאב
 ,ןּבעגעגסױרַא טשינ טלעג ןייק רעמ ןּבָאה קנעב יד ,טרָא-דָאּב
 ,ןטנעמעלע עגיטכעדרַאפ ןזײווַאּב וצ ןּביױהעגנָא ךיז ןּבָאה טָאטש ןיא
 תועידי עדנטײרּפשרַאפ-קינַאּפ ,ןלַאטרַאװק עמירָא יד ןיא ןעורמוא
 .עגנָא טָאה טָאטש יד .רעיואוצ-רעיוא ןופ ןגָארטעג ךיז ןּבָאה
 ןדָאּב רעד ,רערעדנַא רעד וצ טכַאמ ןייא ןופ ןייגוצרעּביא ןּביױה
 ,סָאװ ףיוא ןעוועג טשינ זיא ןטרַאװ ,ןרָאװעג סייח.וצ זיא

 טרעיודעג טָאה טייצ רָאי ַא ,עדנע ןַא םעלַא ןופ ןיוש זיא טנייה
 ליפ ןענעז ןּבעל ןוא ערע ,זירַאּפ ןייק זַאקװַאק ןופ ךיז ןּפעלש סָאד
 לָאמ שרעדנַא ןַא ,םיסינ ךרוד לָאמליײט ,ןָאק ןיא ןעגַאטשעג לָאמ
 ןופ טעװעטַארעג ךיז לגענ ןוא ןייצ טימ -- טקַאט סעקשטָאנינ ךרוד
 .יטנַאטסנָאק ןייק ףיש רעשיזיוצנַארפ ַא ףיוא םוטַאּב רעּביא רַאפעג
 ןּבָאה ,ךיז ייּב טַאהעג טָאה ןעמ סָאװ ,לרעּפ ןוא ןטנַאילירּב ,לָאּפָאנ
 ,ןעמָאנ ןשידיי םעד ןענעקיילרַאפ סָאד .עזייר רעד רַאפ טקעלקעג
 ,,,טיוט ןופ ןעװעטַארּפָא ןפלָאהעג טָאה טפַאשטנַאקַאּב עגידהאמ-ץרַאװש

 .דנַאהרעטנוא-סנדירפ יד ךָאנ ךיילג ןעמוקעגנָא זירַאּפ ןיא
 ןּפָארטעגנָא טירט-ואטירש ףױא .טלעװו עסיורג ַא ,ןעגנול
 דנַאלסור ץנַאג ,עװקסָאמ ץנַאג ,גרוּברעטעּפ ץנַאג .עטנַאקַאּב
 גנונעפָאה רעטוג ןיא ןעוועג זיא ץלַא ,"עיצַארגימע, רעד ןיא
 ןוֿפ גנַאגסױא ןכעלקילג םעד ףיוא טרַאװעג ןּבָאה עלַא ןוא

 רעטנוא דנַאלסור ןופ "רעדניק עטסעּב, יד סָאװ ,גירקירעגריפ
 רעד ןופ ףליה רעד טימ ,ןלַארענעג עשיטסידרַאװג-סייוו יד
 ןופ דנַאלרעטָאפ סָאד ןעיירפַאּב וצ גיטומנדלעה ןריפ ,טנַאטנַא
 | ,ךָאי ןשיטסיװעשלָאּב

 זַא ,קילנמוא ןסיורג ןופ ןרָאװעג ריואוועג ןעמ זיא זירַאּפ ןיא
 ,ימרַא רעטיור רעד ןיא זיא עקנעשימ ןוא ,טיוט ןעגעז ןַאמ ןוא רעטָאּפ
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 ןעמענרָאֿפ ןיא טדײלקַאּב ךיז טָאה ענווָאליַאכימ עגלָא
 "ןכיײצּפָא , ןטסואווַאּבמוא ןַא ןעמוקַאּבסױרַא ואוו:ץעגרע ןופ ,ץרַאװש
 טגנַאלַאּב טָאה יז ,טסורּב ריא ףיוא ץלָאטש ןגָארטעג םיא ןוא
 שטָאכ ןוא .ןיירַאפ ןשיטנַארגימע ןגיטכעדרַאפ ַא סעּפע וצ ךיוא
 ןופ ןּברק ַא ןעװעג ךָאד זיא טַאקָאװדַא רעטמירַאּב רעד

 יד ןיא טפמעקעג טציא טָאה ןוז ריא ןוא ,"עסייו, יד
 ענװָאליאכימ עגלָא רעּבָא טָאה ,סעקיוװעשלָאּב יד ןופ ןעייר
 ןּבירשעגוצ קילגמוא ריא טָאה יז ,ןופרעד ןסיוו טלָאװעג טשינרָאג
 טימ ןעגנואיצַאּב עגנע טּפינקעגנָא ,עטיור יד ןופ ןוּבשח ןפיוא
 עצנַאג ַא וליפַא ןרָאװעג .עיצַארגימע רעגידהאמ-ץרַאװש רעד
 ריא ןגָארטעג ןוא ןעניירַאפ ערעייז ןופ םענייא ןיא עטיאּבג
 טָאה סָאװ ,ענייא יװ ,טיײקצלָאטש רעמענרָאפ ַא טימ "רעיורט,
 ,"דנַאלרעטָאפ , ןופ חּבזמ ןפיוא טכַארּבעג גנידצלַא

 טשינ רענעמ יד ךָאנ רעױרט רעד טָאה רעֹּבָא לייוורעד
 זיא ץלַא ,רעגייטש ןטיירּב ןפיוא ןּבעל וצ ןעיורפ יד טרעטשעג
 ,עיצַאדיװקיל רעגידלַאּב רעד ףיוא גנונעּפָאה טימ ןעוועג לופ ךָאד
 רעד סָאװ ,ןגעמרַאפ ןיילק ַא ןענופעג ךיוא ןעמ טָאה זירַאּפ ןיא
 .רעּביא ןייטשדלָאג רחוס-טפַאנ םעד ךרוד טָאה ןיקרימ רעטלַא
 .םיוא טערקסיד רחוס-טפַאנ רעגיטכיזרָאפ רעד טָאה םניחב ,ןזיוועג
 עטפַאהלפייוצ ןענעז סע זַא ,ןעמַאד יד טכַאמעג םַאזקרעמ
 .ןוא רעלערעגעג עסייו יד ףיוא ןגייל ייז סָאװ ,ןעגנונעּפָאה
 -נקלָאװרַאפ , רעד ןגעוו ןקרעמַאּב וצ טּבױלרעד ךיז וליפַא טַאקילעד
 ,ןעמענ וצ סעּפע וצ ךיז סנטיײצַאּב גנונָאמ ןייז ,"טפנוקוצ רעט
 טכַארטַאּב ןעמ טָאה ,ןּבעל עטעקַאנ סָאד הנויח טימ ןגרָאזַאּב וצ ידּכ
 יִּבגל ךיז טּבױלרעד'מ סָאװ . ,גנורעדָאפסױרַא רעגידהפצוח ַא רַאפ
 גידתונמחרּבמוא ױזַא ןעוועג זיא לרוג רעד לייוו ,רַאפרעד רָאנ ,ייז
 ךָאד ןּבָאה עלַא ,ןילַא זָאלפליה טזָאלעגרעּביא יײז טָאה ןוא
 יד ןלעװ דלַאּב ,דלַאּב טָא זַא ,ףיורעד טרַאװעג ןוא טסואוועג

 יד ןופ לֹּת ַא ןכַאמ ,טנַאטנַא רעד ןופ ףליה רעד טימ ,"ןדלעה,

 ןעמ ןוא דנַאלסור קירוצ ןרעו טעװ דנַאלסור ."סעקיניָאּבזָאר,
 ןּבָאה רענעמ ערעייז סָאװ ,רעמיטכייר יד ןעניפעג קירוצ טעװ
 ,ייז רַאפ טזָאלעגרעביא
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 ןעמ יװ ,ןלעטָאװ עגיסַאלקטשרע ןיא טבעלעג ןעמ טָאה

 ערעדנַא טימ טלייטעג ךיז גיטנעה-טיירּב ,ןעוועג טגיואוועג זיא
 ,  יָאטסירַא רעשיטנַארגימע רעשיסור רעד טימ ךיז טרבחעג ,ענעטילעג
 יַאֹּב וצ ידּכ - ,טגיטיונעג רעַײז טציא ךיז טָאה עכלעוו ,עיטַארק
 זיּב ,ןעמַאװצ ןעװעג עלַא רימ ןענעז הרצ-תע ןַא ןיא זַא ,ןזייוו
 יי ..דמעה ןטצעל םייּב ןּבילּבעג זיא ןעמ

 .ןעמונעג סעפע וצ עקשטָאנינ ךיז טָאה טסלָאמעד טשרע
 יז ידּכ ,ךיז ןגיטיונ סָאװ ,ןשטנעמ ןַארַאפ ןענעז סע

 ּפַאלק ןטוג ַא ןיא ,ןענעקרעד ןיילַא ךיז ןוא ןעמוק ךיז וצ ןלָאז
 ןענַאװ ןופ ןעװעג טשינ ןיוש זיא סע יו םעדכָאנ ,ּפָאק ןרעּביא

 -עגּפָא קנַאּב יד ,טפיוקרַאפ לרעּפ ןוא ןטנַאילירּב יד -- ןעמענ וצ
 ףיז טָאה רעכלעוו ,רחוט-טפַאנ רעד ןוא ,ןובשח םעד ןסָאלש
 ףיוא ןרעפטנעוצּפָא טרעהעגפיוא טָאה ,ןָאדנָאל ןיא ןענופעג טציא
 ןיא דניק ריא טימ ךיז ןגיוצעגרעּביא עקשטָאנינ טָאה -- ווירּב
 יענעס רעד ןופ טייז רעקניל רעד ףױא טַאנָאיסגעּפ ןעמירָא ןַא
 ײַארקָאטסירַא עשיסור עטנַאקַאּב עטלַא ןפָארטעגנָא יז טָאה טרָאד

 רעגרוּברעטעּפ יד ןופ טנעקעג טָאה יז עכלעװ ,ןעיורפ עשיט

 ןיא טשרע וצ טגיילרַאפ ןוא ייז טימ ךיז טדערענכרוד ,ןטייצ

 עטנַאגעלע ענעטּפָאהעגסױא ןופ לעטשקרעוװ-יינ ַא סָאמ רעניילק ַא
 יַאנַאמ עסױרג יד רַאפ טלעטשעגוצ טָאה יז סָאװ ,שעװ-ןעמַאד
 עשירחוס ,עשירָאטַאזינַאגרָא עריא ןוא קַאמשעג רעטוג ריא ,ןעגיז
 ,טקעדטגַא ךיז ןיא ךעלרעדנואװ טָאה יז סָאװ 4,ןטייקגיאעפ
 ףליה רעד טימ דלַאּב טָאה יז .ןעמוקעג ץונוצ ריא ןענעז
 -רעטנוא עלעיצרעמָאק רַאפ זיא רעכלעוו ,רחוס-טפַאנ םעד ןופ
 עטלַא ךיז םווַא טלמַאזעג ,ןעמוקעג ףליה וצ ךָאד ןעגנומענ
 .עגנָא ץנַאג ַא יז טגָאמרַאפ טנייה ,ןטּפַאשטנַאקַאּב רעגרוּברעטעפ
 רעטכער רעד ףױא ןיוש ,לעטשקרעוװ-רעדיילק-ןעמַאד םענעעז
 קַאמשעג ןטריניפַאר ,עיגרענע ריא טימ טָאה יז סָאװ ,ענעס טייז
 םורַא ,טפעשעג דילָאס ץנַאג ַא וצ טלקיװטנַא ןיז ןלעיצרעמָאק ןוא
 רעד ןופ ליפ טעּברַא ןוא גנוגיטפעשַאּב ןעניפעג סע ןכלעוו
 ימות  טָאה רעטעּפש .עיצַארגימע רעשיטַארקָאטסירַא רעשיסור
 ,טפעשעג ריא ןופ רעטלַאװרַאפ ןוא ףּתוש םעד טימ טַאהעג
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 ,רעדניק ייווצ םיא ןופ טָאה יז .ריקנַאּב ןשיסור םענעזעוועג ַא
 ,שיזיוצנַארפ ייז טיצרעד יז

 ןעװצ טנָאקעג טשינ טָאה ,ענװָאליַאכימ עגלָא ,רעטומ יד
 גָאט ןגיטנייה ןויב טכַארַאפ ,רעטכָאט ריא ןופ ןלַאפ סָאד
 זיא סָאד , :ךיז ןסַאּפוצ ןופ טייקגיאעפ עשיאייּבעלּפ סעקשטָאניג
 ךָאנ ןופ רוד רעד,- ,לקע טימ יז טגָאז - "רוד רעיינ רעד
 טלעג ןסערּפוצסיוא טשינ רעּבָא ריא טרעטש סָאד ,"המחלמ רעד
 .ןַאמעסילּבַאטע, סרעטכָאט ריא ןופ ווירּב עדנריטנעמַאל ךרוד

 רעד טימ ןענעכער טשינרָאג ךיז לו ענוװָאליַאכימ עגלָא
 סע סָאװ ,טשינ יז טײטשרַאפ דניק ַא יװ ,ןדנעטשמוא ןוא טייצ
 ,עגַאל רעד וצ ןסַאפוצ טשינ ןפוא-ןיאּב ךיז ןָאק ןוא ןעשעג זיא
 .רעגניפ עריא ןשיווצ טדניוװשרַאפ טלעג ,ךיז טניפעג יז רעכלעוו ןיא
 ןוא רעטומ ןשיוװצ ןתקולחמ עטּפָא רָאט-ןעמוק ןדָאּב םעד ףיוא
 רעד ןופ ןפָאלטנַא ענװָאליַאכימ עגלָא זיא סנטצעל ,רעטכָאט
 רעטכָאט יד .עצינ ןייק "ןשטנעמ-המחלמ-ךָאנ, יד ןופ טײקמַאזיורג
 עגלָא ,ךיז טײטשרַאפ ,רעּבָא ,טלַאהעג ךעלטַאנָאמ ַא ריא טקיש
 יד וצ זיּב יװ רעטייװ טשינ לָאמנײק סע טגונעג ןענוװָאליַאכימ
 יד ןרימרַאלַא ןייא ןיא טלַאה יז ןוא ,שדוח ןופ געט עטשרע
 ןופ זיילסיוא ןַא ןכוז טעװ יז זַא ,ווירב עדנעָארד טימ רעטכָאט
 .תונמחרּבמוא ױזַא זיא טָאג ןעוו ,געוו ןרעדנַא ןַא ףיוא ןייט עריא
 ,טױט ןכעלריטַאנ ַא טימ ןּבעל ןופ ןויילרעד וצ יז ,ריא וצ גיד
 זַא .ןעגנואָארד יד רַאפ ןקָארשרעד רעטכָאט יד ךיז טָאה טשרעוצ
 ,טניואוועגוצ ייז וצ עקשטָאנינ ךיז טָאה ,רעטּפָא ןרָאװעג ןענעז ייז
 ווירּב יד .טלַאהעג םענעדײשַאּב ריא טַאנָאמ ןדעי ריא טקיש
 ,טרעפטנעַאּבמוא יז טזָאל

 ,"רערערַאפ , רעכעלגנעל-טנּבעל ריא ,רעדנעלגנע רעד ,ָאי
 ןעו ,טזָאלרַאפ ךיוא יז טָאה ,ןטָאש רעגידנטערטּפָא-טשינ ריא
 טָאה'מ סָאװ ,שנואווסנּבעל ןייז טליפרעד ךעלדנע ךיז טָאה סע
 עכעלגנעגטכַאנ ףױא םעד ןגעװ טעדוסעג ךיז לָאמ ליפ יװַא
 ןופ ןרָאװעג ?טײרפַאּב, זיא ענווָאליַאכימ עגלָא ןעוו -- ןריצַאּפש
 ןיז טָאה'מ .ץייר ןדעי םיא רַאפ ןרױלרַאפ יז טָאה ,לרוג ריא
 טגירקעצ ךעלטנרָא ךיז לָאמניײא וליּפַא ,ןעלטרעוו וצ ןּביױהעגנָא



 505 ׁש8 םולש

 ןייק ןדנואװשרַאפ זיא "ןטָאש רעגידנטערטּפָאטשינ, רעד ןוא
 ,ןָאדנָאל

 .מַאזנייא רעסיורג ריא ןיא ענווָאליַאכימ עגלָא טּבעל טנייה
 ןיא טיײהנעגנַאגרַאפ רעשיטנַאמָאר ריא ןיא "ןגיוצעגקירוצ , טייק
 ןיא גידנעטש ךיז יז טוײװַאּב טײצ-גָאטימרַאפ רעד ןיא .,עצינ
 .ןציּפש ץרַאװש ןטריקַאלּבּפָא ןַא ןיא סנטסרעמ) ץרַאװש ןעמעגרָאפ
 .רעטָאפ, ןכָאנ יא ,ןַאמ ןכָאנ יא ,רעיורט ןופ ןכייצ ןיא דיילק
 טעקָאק ץנַאג ךָאנ טלַאה יז ,"יעלגנַא'ד דַאנעמָארּפ , ףיוא ("דנַאל

 םעד טנַאה רעטעקשטנעהַאּב-ץרַאװש רעגידווענח רעניילק ריא ןיא
 יד רַאפ יז טמענ י"יעלּב ןָאיליװַאּפ , ןיא ,לָאסַארַאּפ-ןציּפש-ץרַאװש
 טימ וצ ייּברעד ךיז טקוק ,"װיטירעּפַא, ריא קנַארפ רָאּפ עטצעל
 עכלעוו ,טנגי רעיינ רעד וצ האנק ןָא טשינ רעּבָא ,גנוטכַארַאפ
 ןעמויטסָאק-דָאּב עצרוק ןיא סיוא.טריפ ןוא טשינ ךיז טרינעשז
 שימייה ַא ןופ גנַאלק ןרעטנוא ץנעט ענרעדָאמ ענידנעטשנַאמוא יד
 | .ןָאפָאמַארג ןטלעטשעגנָא

 ןופ םענייא ןיא ּפֶָא ךיז יז טלעטש םייחַא געוװ ריא ףיוא
 .ביא ,"סנַארפ ַאל עד יר, ףיוא ךעלּבלעוועג-ןיּפש עשיסור יד
 רעד טימ ןָא ןײלַא ךיז טיירג יז סָאװ ,קיטשירפ ריא ךיז ןּפַאשוצ
 ,גנוגיואוו רענעדיײשַאּב רעמירָא ריא ןיא עקנישַאמ-טריפט ַא ןופ ףליה

 ַאל עד יר, רעּביא ריצַאּפש ריא ןופ גידנעײגמיײזַא ,לָאמַא
 ,לבלעװעג-זיּפש שיסור טנפעעג-ייג ַא טקרעמַאּב יז טָאה ,"סנַארּפ
 ,ענװָאליַאכימ עגלָא .טנעקעג טשינ טציא זיּב טָאה יז סעכלעוו
 ריא טצונענּפָא ךעלבלעוועג ערעדנַא יד ןיא ןיוש טָאה עכלעוו
 םעיינ ףיוא טכיזסיוא רעטוג רעד טימ ןעננַאגעגנײרַא זיא ,טידערק

 לּבלעװעג ןיא שיט םעד רעטנוא ,טפַאשטנַאקַאּב ןסילש -- ,טידערק
 ריא ייּב טָאה סע .םינּפ טנַאקַאּב ַא ףױא ןּפָארטעגנָא יז טָאה
 סע ןעמעוו וצ טנָאמרעד ךיז טָאה יז זיִּב ,טייצ עסיוועג ַא ןעמונעג
 זיא סע .ךעלעגיוא ערטיכ עיולּב ןוא עניסיל עגידובּכּב יד טרעהעג
 טָאה סָאװ ,ווָאמיקַא רָאטַאנעס דעגיטכעמלַא רעד ,ווָאמיקַא ןעוועג
 םעד הנוק ַא רַאפ טנוּבשחעגסיױוא לטערב-ןכער ןשיסור ַא ףיוא טציא

 .גסיועג רעמ ןוטעג טָאה רע סָאװ -- ,ףיוקנייא ןַא ןופ ףערטַאּב

 עטַאלַאּפ רעד ןופ רעציורָאפ טלַא טסניד ןייז ןיא לָאמַא יװ טפאה
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 ףעגייא ןענעקרעד וצ ןּבענעג ךיז ןּבָאה ייז .רעדלעוו עשיסור ןופ

 ךָאנ ןעמ טגעלפ ןטפַאשטנַאקַאצ עטשרע יד ייּב ןרעדנַא םעד

 טָאה רעֹּבָא רעטעּפש ,ןטייצ רעגרוּברעטעּפ יד ןענָאמרעד לָאמַא

 -עג רָאג לבלעװעג-זייּפש ןשיסור ןיא ןטפוקנעמַאזוצ יד ייּב ןעמ

 ,תובוח ענעגעלרַאפ ..,ןוא גנירעה ,סעקרעגוא ערעיוז ןגעו טדער
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 31 לטיּפַאק

 ןצענערג רעּביא
 ,גירעדיג ױזַא ןוא לקנוט ױזַא ,ּבוטש עגירעדינ ,עלעקנוט ַא

 .ךיז ןגעװַאּב סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ ןרוטנָאק יד םיוק טעז'מ זַא
 ץלַא גײט ַא יװ זיא ןקלַאּב ןדנגיל ּפעק יד רעּביא ןרעטנוא
 יב ןסימשעגנעמַאוצ ,תונּברק ןוא רעדרעמ -- ןרייעגנעמַאזוצ
 רענערָאװעג-עגושמ רעד .רעּבײל ןשיוצ ירַאכַאז טגיל ּבוטש רעד
 ןָא םיא טנָאמרעד דרָאּב רעסיורג ןייז טימ םיא ןּבעג דיי רעטלַא
 טשינ ךיז ןָאק רע רָאנ ,ןעזעג לָאמַא טָאה רע סָאװ ,ןכלעזַא ןָא ,ןעמעוו
 'וצ ךיז ןשימ טסגנַאטױט רעד ןיא ,,,ואוו-ןוא-ןעו ןענָאמרעד
 .נסייר-זלַאה ןוא טײקנסַאלעגסױא ,רעטכעלעג ןוא קערש ןעמַאז
 ןוא ("ןָאגָאמַאס,) טריּפס םענעּבירטעג-שימייה ןופ קנַאטשעג רעגיד
 ןטַאדלָאס ךיז ןּפטש "קילעקעיּפ , םייּב .טשרואוו רענעגעלרַאפ

 טעז סױרַא לקנױו ןייז ןופ .עסקיש רעטעקַאנ-ּבלַאה ַא םורַא
 טָאה רע עכלעוו ,לוויטש רָאּפ ַא ריא טיג טַאדלָאס ַא יװ ,ירַאכַאז
 יד ןיא .טּפעלשענּפָארַא תונּברק יד ןופ ןעמעוװװ ייּב סָאװ-רָאנ
 ןיירַא ךיז טסייר טױט-טכַאנ ןופ ןלַארטש עגידנענערּביּפָאק עיולּב
 .רַאפ.טױט םעד ןיא ףױא טקעװ סע סָאװ ,קשח רעגידעּבעל ַא
 רעד ..ּבײל עטעקַאנ-גידעסקיש עװָאזַאר סָאד רעּפרעק ןטפייטש
 ןשיוצ ןופ סרַא ךיז טעז סָאװ ,לייטרעטנוא רעשרעּבייוו
 םעד רַאפ ןקערש עגיטסגנַא עלַא טגָאירַאפ ,לוויטש עשירענלעז
 .רָאפ עדנרירטנעצנָאק עלַא ןָא ןסעגרַאפ טכַאמ ,.,ןגידנטרַאװרעד
 יד ןָאיטסיג ,קירוצ-טפור ןוא טנעמָאמ ןסיורג םוצ ןעגנוטיירּב
 ..ןֹּבעל ןופ דנַאר ןטצעל םעד טסיזַאּב ןוא קשח טימ םירבא
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 ןבעל ןשיוװצ ךירטש-ץענערג רעטצעל רעד טמוק ךָאנרעד
 ךַאפנייא ױזַא זיא סע סָאװ ,ךיז טרעדנואו ירַאכַאז ,טיוט ןוא
 .סיוא ןייק טשינרָאג טפערט סע ןוא ,ךעלדנעטשרַאפטסּבלעז ןוא
 ײּב טנעלעגנָא טייטש רע זַא ,טטואווַאּב ךיז זיא רע ,טעשילרעט
 .רַאפ ענעיורטש סָאד ךיז רעּביא טליפ רע ,טנַאװ רענרעצלָאה ַא
 ףיוא סנּפָארטױןגער עטצעל ןלַאפ סע ןכלעװו ןופ ,לכעד עטליופ
 רע זַא ,טשינ טליפ רע רָאנ ,רע טייטש רעסעװרָאּב ַא ,םינּפ ןייז
 טיפ עטעקַאנ יד טימ ןליפ וצ טוג זיא סע ,אּברדַא ,טעװרָאּב זיא
 ןעװעג ךיד טסלָאװ וד יװ .דרע רעטכייפ ןופ רירנָא ןזיולּב םעד
 ..טיוט םייּב סגידעּבעל ןליפ וצ טוג זיא סע .ּבייל וצ טפעהַאּב
 םעד טימ רעכעל עטעקַאנ יד רעליימ ענעפָא טימ ןגיל םיא רַאפ
 רע ,ןּבָארגעג ירפרעדניא טנייה ןּבָאה ייז סָאװ ,םייל ןטישעגנָא
 טעוו ייווצ רעדָא טונימ ַא ןיא זַא ,טסואוַאּב טשינרָאג ךיז זיא
 ןטּבעלקעגנעמַאװצ םעד ןופ עסַאמ רעד רעטנוא ןענופעג ךיז רע
 טציא טשינ טרעלק רע .טכייפעגכרוד טָאה ןגער רעד סָאװ ,םייל
 טימ טעשעג סָאװ ,רעדנואװ םעד ןגעװ טרעלק רע ,םעד ןגעוװ
 יז זַא ,ןמיס ַא ..ןרָאװעג ןריולראפ ןענעז ןגיוא ענייז ,םיִא
 וליפַא ןָאק רע ,טשינרָאג טעז רע ןעד ,ןרָאװעג ןריולרַאפ ןענעז !
 טכַאנ ןוא גָאט ,טכַאנ רעדָא גָאט יא סע יצ ,ןדײשּפָא טשינ

 ףניפ רַאפ םיא רַאפ טייטש סע סָאװ .טשינ טסייוו רע .ןעמַאזוצ
 .רָאג ןָאק רע .ןדנואושרַאֿפ ךיוא ןענעז רעּבירג יד ,טירש
 ןגיוא ענייז טָאטשנָא ,םורַא ךיז טוט סע סָאװ ,ןעז רעמ טשינ
 ןופ ןוניל ענעפילשעגסיוא-ןייפ עטרעהרעדמוא ןציו טרָאד ןזומ
 ןופ ןסקיּב יד טימ ןטַאדלָאס יד טעז רע םירָאװ  ,ןויטקָאּפש
 יד םירָאװ .טייוװ-ליימ ,טייו רעייז ןייטש ןוומ ייז ,טייו ױזַא
 ןפמורשעגנייא ןטלָאװ ייז יװ ,ןיילק ױזַא סיואןעעז ןטַאדלָאס
 יז ,ייז ןוא םיא ןשיוצ טגיל סָאװ ,ךלהמ םעד ךרוד ןרָאװעג
 יז רע טעז ךָאד ןוא םיא ןופ ּפָא רעמ לָאמַא סָאװ ךיז ןקור
 ענייז ןיא ןציז סָאװ ,ןזניל ענרעזעלג יד ךרוד ףרַאש ,רָאלק ױזַא
 ןגעוו ךיז ןרעּפמַא ייז .טשינ ךָאנ ןסיש ייז ,ןיינ ,רעכעל-ןגיוא
 .פיוא ךיז ןּבָאה ייז רעכלעוו ייּב ,ּבוטש ןופ היוג עטלַא יד .סעּפע
 יד טימ-טפלעה ריא ,יײז טימ ךיז טגניד ,ייז טלדיז ,ןטלַאהעג
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 צג 1 עא 4 ,ירוושו

 עהיא ןופ סױרַאטקוק סָאװ ,ּבייל ןעװָאזַאר םעד טימ עסקיש

 ףיוא ןעמיטש ערעיײז טרעה רע ,ןעלדיז יז ,לּברֵא ענעסירעצ

 -ןָאפעלעט ךרוד ןעגנורדעגרעהַא ןטלָאװ ייז יוװ ,טייקטייוו ַאזַא .ןופ

 יד ןופ טייז רענעי ףיא טרָאד טעשעג סָאװ ,סָאד ,ןיינ ,ןטָארד
 .רָאפ.טמוק ,סהיוג ליװצ יד טימ ןטַאדלָאס יד ןשיװצ ,רעגירג

 ףיא טעשעג סָאװ ,סנ ַא ךרוד רָאנ ,ןליימ ןופ ךלהמ ַא ףיוא

 םיא וצ ןגָארטעגרעּביא סע טרעוו ,טיוט ןוא ןּבעל ןופ ץענערג רעד

 ןָאיטיּב היג עטלַא יד .ךעלרעּפנײשַאּב ןרעה סע ןָאק רע ןוא

 זַא ,"ןָאגָאמַאס, םענעבירטעג:שימײה טרָאװק ריפ ןטַאדלָאס יד

 .ץענערג עשילױּפ יד ןענעבנג ןזָאליירפ עגעגנַאפעג יד ןלָאז ייז

 םעד ןנעג זיא סע זַא ,טשיג ןענָאק ייז זַא ,ןהנעט ןטַאדלָאס יד

 סעּפע סָאד סָאװ .ןוט סע ייז ןלעװ סעּפע ךָאנ רַאפ רָאנ ."ןָאקַאז,

 ,ןָא טשינ ךיױא םיא טייג סע ןוא ,טשינ ירַאכַאז טסייו ,זיא

 סע סָאװ ,סָאד ןוא טױט ןיוש ךָאד רע זיא ייס-יוו-ייס םירָאװ

 עגניי יד ,"טעלּפ-רעניה, ַא ןיא טעשעג ,םיא טימ טציא טעשעג

 ,טכַאג עצנַאג ַא ייז טימ ןעילוה וצ ,ףירעד םיּכסמ זיא עסקיש

 ןעייג ןטַאדלָאס יד .ןזָאל-יײרּפ ענעגנַאפעג יד ןלעװ יז ןעוו

 טסייוו ,סָאװ - ךָאנ טלעפ סעּפע ,ןייא טשינ ןוא ןייא ףיורעד

 ,טשינ ירָאכַאז

 .ןליפַא טעשַארטס יז ,הױג עטלַא יד ךיז טיירשעצ טציא

 ןייטש ַצ ןּביוהעגפיוא וליפַא טָאה יז ,טסיופ ריא טימ ןטַאדלָאס יד

 : :טנוה ןזייּב ַא ףיוא ףיוא-טּבייה ןעמ יװ ,ַײז ףיוא

 .רַאפ ןקרעט ,רענייגיצ ,ןרעטָאט -- ריא טנעז ןטסירק -

 . ךייא ייּב זיא ןּבעל-ןשטנעמ .סעיטסעּב ענערָאװעג-עגושמ ,ענעטלָאש

 ?המשנ יד ןגידניזרַאפ וצ ךיז ריא טָאה סָאװ .,ןרָאװעג ענכורּפ

 רַאפ ןעמעננָא ךיז טעװ רענעי ןוא ,טָאג ַא ךיוא ךָאד ןּבָאה יז

 יעג טשיג טָאה ערעייא יװ ,ןדיימ טשינ ךייא טעװ ליוק יד ,ייז

 ּפָא.טזָאל ,דלעפ ןטעקַאנ ןיא ןסערפ ךייא טעװ ףלָאװ רעד ,ןטימ

 טרָאװק ריפ ,ןײרַא ּבוטש ןיא רעסעּב טמוק ,עטרעטַאמעג יד

 ,ריא טָאה טיװעקָא -- ,ךייא רַאפ ןלעטש ךיא לעװ "ןָאגָאמַאס,

 יַאב סטָאג רעדייא ,ןליּפש רעסעּב ךיז טייג .ָאד זיא עסקיש ַא

 ןעגנערבוצרעטנוא ןשינעפעש
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 טימ הױג יד ,ןייא םעד ףיוא ןטַאדלָאס יד ןעייג טציא

 ץלַא ,טנעה יד ןופ קירטש עטעטנעפעג יד ןסייר עסקיש רעד

 --:טרעלק ירַאכַאז ,ןײרַא לּביטש ןגירעדינ ןיא ןּבירטעגקירוצ טרעוו

 ןעגנורּפשעגרעּבירַא ןעוועג ךעלדנע ..ןעװעג טנָאנ ױזַא ,דָאש ַא

 ,קירטש םעד

 .רַאפ ןוא טיװעקָא ןופ קנַאטשעג טימ לופ זיא לּביטש סָאד

 סױרַא ּביײל-עסקיש עװוָאזַאר סָאד טנייש רעדיוו ,טשרואוו רענעגעל

 רעגידערה-רצי רעד .,,סיפ עשירענלעז עטלוויטשַאּב ןשיווצ ןופ

 יד טסיזרַאפ ןוא ןסעגרַאפ םעלַא ןיא טכַאמ ,ןָא-טרוּכיש קילּבנָא

 טימ ןגָאלק ןייא ןיא טלַאה דיי רענערָאװעג-עגושמ רעד ,,,טונימ

 ;סױרַא שרדמ ןופ םירמאמ גידנגָאז ,ןוגנ:"הכיא , םעד

 ,ןייטש םעד ףיוא רעדניק עניילק ןטחשעג ןּבָאה ייז ןוא,

 ,,"ןליטשנגייא טלָאװעג טשינ ךיז טָאה טולּב סאיבנ םעד ןוא

 ,רָאה ענעזָאלעצ .רענלעז ַא טימ ךיז טרעּפמַא ענעדיי ַא

 רעסעּב ץלַא, - :טומ וצ:טיג היוג עטלַא יד ,טסורּב עטזױלּבטנַא

 ענעדיי רעד ןופ דיילקרעטנוא סָאד טיצ טַאדלָאס רעד ,"טיוט ןופ

 טפרַאװ'מ .וצןעמוק ערעדנַא .טנַאה רעד ןיא סע טגעװ  ,ּפָארַא

 טנערטעצ סע טרעוו טונימ ַא ןיא .גנַאפעג ַא ףיוא יװ ,ףיורעד ךיז

 .דָאּפ רעד רעּביא ךיז ןעלקיוק תועּבטמ ענעדלָאג ,טנעה יד ןיא

 טימ ץעגייש רעטלּפוטשעג רעכיוה ַא ,טרימזַאּפס ענעדיי יד ,עגָאל

 רערוּכיש ַא טּפַאלק ,ןזיוה עשיטַאדלָאס ןיא ,לקער ןוטעגסיוא ןַא

 : שיט ןרעּביא

 ,טשינ סיי ךיא ןוא טנידעג ךיא ּבָאה תוכולמ יירד --

 ךימ ייז ןכַאמ -- רעניאַארקוא יד ןעמוק .רעהעג ךיא ןעמעוו וצ

 ןיב ךיא ,ייז ןגָאז - ןקַאילַאּפ יד ןעמוק ,רעניאַארקוא ןַא רַאפ

 -עשלָאּב ַא ןייז ייז ןסייה ,סעקיװעשלָאּב יד רָאג ןּפַאכ ,קַאילָאּפ ַא

 ןשטנעמ יד ןיא לווייט ַא - עכלעזַא ענעטלָאשרַאפ ַא טייצ ַא ,,,!קיוו

 טסײה רענייא-רעדעי ןוא סקיּבַא טיג רענייא-רעדעי .,ןירַא

 ןדרָאמ וצ דימ ןיוש טסיּב וד זַא ,ןסיש

 ןוא םורַא-טיײג "ןָאנָאמַאס , רעשנָאג ןסיורג ַא טימ ,היוג יד |

 סע .ןירַא ליומ ןיא ךיילג ןעקנירט וצ ולַאה-שַאלּפ ןופ טיג

 ,דנַאנַאטימ דיי ןוא טַאדלָאס עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ךיז ןרעגלַאװ
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 ןייא ןופ טרוּפישרַאפ .טמערָאעג ךיז ןטלַאה ןּבוק ןוא רעדרעמ
 ןופ .ןעלקניו עגיצומש ןיא עדייּב ךיז ייז ןעלקיוק ,ןֿפָארט
 ,ןוכָאי טגילעגפױא ןַא .רעהַא תולוק יד ןעמוק "קילעקעיפ
 ,רעטכעלעג שירעּבײװ טימ טקיטשרַאפ ,תוללק טימ טעיײקרַאפ
 ןשיוצ ןופ גידערה-רצי ןענייש רעביילרעטנוא עטעקַאנ עשירעבייוו
 יענּפָא ןטימ דיי רענעגושמ רעד .,,טױרַא לוויטש עשירענלעז
 טימ ןטיש וצ ףױא טשינ ץלַא טרעה לטיה-קעשַאד םענעסיר

 טימ ןטַאדלָאס יד טלדיז הױג עטלַא יז .שרדמ ןופ םירמאמ
 ; דייר-ףָארטש עכעלרעטומ

 .רַאפ וצ ךיז ,ןיז עשיטניה ,ונַא ,רעכיילג טשיג זיא ,ונ --
 זיא "ןָאגָאמַאס, .ןגידניזרַאפ וצ ךיז המשנ יד רעדייא ,ןעילוה
 וצ ןשטנעמ רָאג ךיז טסולג ייז ןוא - ןַארַאפ עסקיש ַא ,ָאד
 | | ,ןדרָאמ

 טשינ טמענ רע ןכלעוו ,טוהיץלעּפ םענעסּפעש ןטימ רעד
 רעטציוושרעד ַא ,רענעוטעגסױא-ּבלַאה ַא טציז ,ּפָארַא ּפָאק ןייז ןופ
 יד ןוא רעדיילק יד ןענערטפיוא ןייא ןיא טלַאה ,ןפנָארּב ןוּפ
 .ענעטלַאהרַאּפ יד ןופ רדסּכ ּפָארַאטמענ רע סָאװ ,סעטָאּפַאק
 טוט רע .רעּביײװ יד טימ ךיז ןליּפש ערעדנַא ,ןעקנירט ערעדנַא
 סָאװ ןוא ,סעטָאּפַאק יד ןוא רעדיילק יד טנערט רע .ךַאז ןייז
 ךיז רַאפ ינק ענעטלַאהעגוצ יד ףױא רע טפרַאװ ,טניפעג רע
 ןייז ייּב ןעמונרַאפ ,טשינ טעבנג רע וַצ ,ןעז ןלָאז עלַא זַא ,ױזַא
 :הױג רֶעד ּפָא רע טרעפטנע ,טעּברַא

 ןופ רעסעב יז רטּפ וד - טלעּפעג וטסָאה זנוא ייּב --

 ...ןײרַא דלַאװ ןיא ייז קיש .ןעמוק ערעדנַא יד רעדייא ,סױרַא ּבוטש

 תוחור ןוא םידש יוװ .טכַאנ ענעגושמ יד טמוק ךָאנרעד
 יד ןענעבנג ןופ טכַאנ יד ,סױרַא ןעלקניוו עלַא ןופ ןרעיול תועד
 טענעגייא רעזנוא ןופ זנוא טזיילרעד טכַאנ ?טכַאנ זיא סָאװ ,ץענערג
 .רעקרַאפ ןטלָאשרַאפ ןענעז רימ ןכלעוו וצ ,ךיא םענעטָאלשענּפָא
 ונוא טסיג ןוא ,ןבעל ךעלגעלק רעזנוא ךרוד ןרעוװו וצ טרעפ
 ןוא ןעמוק רימ ןכלעוו ןופ ,ןייז-טשינ ןגיּבייא םעד ןיא ןײרַא
 ר"מ ןכלעו ןיא ,עלקהףּכ רעגימוהתןָא רעד ויא טכַאנ ,ןעייג
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 טרעװ סעטמרָאפעגּפָא ןוא םנידעּבעל ,ןרעדינ ןייא ןיא ןטלַאה |
 טלקיװטנַא ךיז טָאה סע ןענַאװ ןופ ,סָאַאכ ןיא ןפרָאװעגקירוצ
 עשירעפסָאמטַא - ןעועג זיא סע סָאװ ,קירוצ טרעװ סע ןוא
 יד טשיוװענּפָא ןרעוו סע ,םורַא טפול ןיא ךיז ןרעגלַאװ סָאװ ,תותוּכ
 ףיז טביוהרעד סע ןוא ,ןייז ןנידעגָאט ןופ ןעמרָאפ עטצענערגַאב
 ןוא שטנעמ ,טכַאמ-טכַאנ ןופ טייקטצענערגשּבמוא רערעכעה ַא וצ
 ,רעסַאנ ַא ,טשרעוצ ןעוועג ןענעז ייז סָאװ ,סָאד קירוצ ןרעוו רוטַאנ
 רעכעלשטנעמ ַא ןיא ?גלוגמ טױעװ טכַאנ רעד ןיא םיוּב רעטכייפ
 ,רוקמ םעד טליפרעד - טמױּברַאפ טרעװ שטנעמ רעד ,טלַאטשעג
 "םמוד , ןוא "יח, ןופ טרוּבעג-טנגיליוצ יד :טמוק רע ןענַאװ ןופ
 :רעטומ ןגיצנייא םוצ קירוצ-ןעייג ןוא ,ןעמַאזוצ ךיז טרעדירצראמ
 ,טכַאב רעטיורג רעד וצ ,רוקמ ןכעל

 רעכלעוו ןיא ,טכַאנ ַאזַא ןופ ןצענערג יד ןסיוװ ןָאק רעוו
 ןעמיטש !דלַאװ ןטכײפ ןצרַאװש םעד ךרוד ךרודַא.טערט ןעמ
 ןלעטשרַאּפ ןוא ףיוא-ןסקַאװ סרמוח ,ןעיָאװ םיאורּב ענעעזעגמוא ןופ
 ּוד עכלעװ יב ,רעטרע וצ קירוצ-טסמוק וד .געװ םעד ריד
 ,טסואוַאּבמוא ריד ןיא טסגָארט וד טָאװ ,ןעועג ןיוש לָאמַא טסיב
 רע !ריד ןּבענ ןעײג סָאװ ,ןשטנעמ-רעדירּב יד ןענעז רעוװ
 ?טכַאנ רעד ןיא ןיילַא וטסיב

 עסָאר רעטלַאק טימ ןעָארג וצ ןָאטּבײה סע זַא ,ךָאד = -
 / ."ףךיא, םענעטלָאשרַאפ ןייז ןיא קירוצ ץלַא טלַאפ ,טײקָארג

 ףימ ןעגיפעג ?ךרודַא ןיוש ףימ ןענעז ,ריא טניימ סָאװ --
 עמיטש עגירעגייג ַא טנערפ - !טייז רעטייוצ רעד ףיוא ןיוש ךיז
 ,ןיירֵא ןּבעל ןיא קירוצ-טגנערּב ןוא

 רעד ךרוד טשרעהעג טָאה סָאװ ,ןגײװש ןופ םוח רעד
 טימ .,ןרָאװעג ןעמונענּפָארַא זיא ,ץענערג יד ןענעבנג םייּב טכַאנ
 טירט-םידש טימ ןָא-טמוק סָאװ ,טייקכיילּב רעיולב רעטשרע רעד
 וצ ןעמוקעגנָא יו ,טזיילרעד ךיז ןעמ טליפ ,רעמייּב-דלַאװ יד ןשיווצ
 ,גערב 8

 ,טייקנטענקעגנעמַאװצ רעד ןופ סױרַא-טלַאפ םלוע רעד
 ןיז ןיא ןײרַא-טערט ןוא ,טכַאנייּב ןענַאטשַאּב זיא רע סָאװ ןופ
 ,טייקגידתודיחי רעטמרָאפעגּפָא
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 טערט קעשַאד םענעסירעגּפָא ןטימ דיי רענעגושמ רעד

 טסורּב עטקעלּפטנַא ןייז ,געוװ ןגידמַאז ןגיּביױטש ןיא רעסעוװרָאּב א
 טגָארט רע סָאװ ,קַאּפ ןרעוש םעד ןופ טכיוועג ןופ ןגיוּבעג זיא
 רע זיא ,שרעדנַא סעּפע ןופ יצ ,ּביוטש ןופ .סעציילּפ ענייז ףיוא
 ףרוד ןרָאװעג לקנוט זיא דרָאּב עיורג ןייז זַא ,טגידורּברַאּפ ױזַא

 עכעלדגעטשרַאפמוא ןעלמרומ וצ ףיוא טשינ טרעה רע ,טכַאנ רעד
 ,ןכורפש ערעדנַא טימ טשימעגסיוא םילהּת ןופ םיקוסּפ - ,רעטרעוו

 ןענװַאד ןייא ןיא ןטלַאהעג טלָאװ רע יו

 טָאה רע זַא ,ירַאכַאז ךיז טנָאמרעד טציא -- רעדנואוו ַא ןוא
 עגנוי יד סָאװ ,ןלַארטש עטר עטשרע יד ייּב .ןעזעג עקַאט םיא

 טמוק ,ןעגנַאטש-סענסָאס עכיוה יד ךרוד ךרוד-טילג ןוז-סגנילירפ

 . .רעד טשינ ךיז ןָאק רע רָאנ ,טנַאקַאּב רעייז רָאפ דיי רעד םיא
 ,ןרע דנַא ןַא ןיא יצ ,ןּבעל ם עד ןיא ןעזעג םיא טָאה רע יצ ,ןענָאמ

 ,טייצ רעטצעל רעד ןיא טּבעלעג לָאמ ליפ ױזַא טָאה רע סָאװ

 יץענערג עשיליפ עטשרע יד ןעמוקעג ןענעז רעטעּפש
 ,ןטַאדלָאס

 .ָעצ יוװ ,תונורכז ענעסירעגֿפָא רעקיטש סָאד ןענעז טנייה
 ,ןרעטסניפ םעד ןיא טלױנקעגנעמַאזוצ ןגיל עכלעוו ,סנקלָאװ ענעסיר
 ןעמוק לָאמליײט ,ןייזטסואווַאּברעטנוא ןייז ןופ עלקה-ףּכ ןגימוהּת-ןָא
 ןוא ןרונש:ענכַאײעּבָאּב יו ,יײּגרַאפ-ןעיצ ,ןעמיוושוצרעפַא יז
 ,רעדיוו ןדניוושרַאפ

 ּבוטש סציוורוה רערעל ןיא טירטנײרַא רעטשרע סירַאכַאז
 :ױזַא ןעוועג זיא ןיירַא

 סהאל.לחר ףיוא היוג ַא ןענַאטשעג זיא ,ךיק סהאל-לחר' ןיא {
 רע .ליו רע סָאװ ,טגערפעג םיא טָאה ןוא ,לכיק םייּב טרָא
 ,רעמיצ ןטייווצ ןיא ןיײרַא זיא רָאנ ,טרעפטנעעגּפָא טשינ ריא טָאה
 יד ,עּפַאנַאק יד - טרָא ןייז ףױא ןענַאטשעג ךָאנ זיא ץלַא
 ןרעּביא ּפמָאל יד ןוא טנַאװ רעד ףױא ךעלדליּב יד ,ןלוטש
 טָאה סָאװ-סעּפע ,עּבלעזסָאד ןעוועג טשינ סע זיא ךָאד רָאנ ,שיט
 זיא סע .ןסיו טנָאקעג טשינ טָאה רע סָאװ -- טרעדנעעג ךיז
 יעג ןיא ןגיױא ענייז ןופ טפַארקיעז רעד ןיא יװ ,ןעוועג רעכיז

 ,33 11 עװקסָאמ



 עװקמָאט || - 514

 .ןואיָאד ,ןסירעגּפָא ןעועג ןעגעז טנעו יד :נ:גורעדנע ןַא ןעמוק

 טלָאװ טייצ יד יוו ױזַא ,ןטעּפַאט יד טליישעג ךיז ןּבָאה טרָאד

 ןיא רע ,,.טנעוו יד רעּביא טצַארקעג ןעוועג סעּפַאל עריא טימ

 .ירָאק רעטייוצ רעד ןופ עלוש רעד ןופ ,ךיק ןיא ןעמוקעגקירוצ

 יא עלוש יד .םערַאיל רעשידניק ַא טרעהעג ךיז טָאה ריט-רָאד

 סע ןענַאװ ןופ טשינ טסייוו רע ,טכַארטעג ךיז רע טָאה - ָאד ךָאנ

 רעד ןיא ןײרַא זיא רע ,ןעמונעג תוחוּכ יד םיא וצ ךיז ןּבָאה

 .עלוש רעד ןופ ריט

 ןייז ןיא ןעזעג יז טָאה רע יװ ּוזַא ,ןפָארטעג יז טָאה רע

 - יםירָא ,רעדניק טימ טלגנירעגמורַא ןענַאטשעג זיא יז ,קנַאדעג

 יז וצ טדערעג יצ ,טרעהעגסיוא סעּפע טָאה ןוא ,עטעדײלקַאּב

 רָאנ ,טלַאטשעג עּבלעזיד ,עּבלעזיד יז ויא ןעוועג

 טימ עסייוו סָאד טשינ ,סרעדנַא ןַא ןגָארטעג יז טָאה לדיילק ַא

 .תעשּב ירַאכַאז ךיז טָאה -- רָאש ַא--) ,ךעלעטסעק עצרַאװש יד

 .נערַאֿפ ךיוא ןזיא םינּפ ריא - סעפע ךָאנ ןוא ,(טכַארטעג השעמ

 סָאװ ןיא ,ןסיוו טנָאקעג טשינ רע טָאה טשרעוצ .ןרָאװעג טרעד

 -- ,ןרָאװעג טסואווַאּב םיא זיא ךָאנרעד ,גנורעדנע יד טייטשַאּב סע

 סריא ןעװעג טלָאװ יז יו ױזַא ,טרעטלעעג רעייז ךיז טָאה יז

 ,רעטסעווש ערעטלע ןַא

 דניק ַא טָאה - ,ריט רעד ייּב טייטש ןַאמ ַא ,עקרערעל -- (

 . ,םיא ףיוא טכַאמעג םַאזקרעמפיוא

 לָאמַאטימ זיא ןוא טקוקעגמוא טניוטשרעד ךיז טָאה עקנעלעה

 .עגרעּביא ןוא ןעיירשפיוא טלַאװעג טָאה יז ,ןרָאװעג ךיילּב רעייז

 ,ןטימ ןיא טקַאה

 -- ,ןעמוקניײרַא דלַאּב לעוו ךיא -- ,טגָאזעג יז טָאה -- ,רעדניק -}

 ,טגָאזעג טשינ יז טָאה טרָאװ ןייק ,םיא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןוא

 ןופ םיא טריפעג ןיא טנַאה רעד ייּב םיא ןעמונעגנָא רָאנ

 } ,סױרַא עלוש

 קילּבנגױא ןייא .ןיא ,טשוקעג םיא יז טָאה רָאדירָאק ןיא

 טרעיודעג טָאה סָאד ,עפורּב ןייז ףיוא םינּפ ריא טנעלעגנָא ךַאװש

 ןגידגעגייוו ַא ,רָאה עריצ טימ ןּבעגעג-לסיירט ַא ,עדנוקעס ַא םיוק

 ; ןוטעג-לכיימש
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 ! ןעמוקעג וטסיּב ןעוו --
 ,ירפרעדניא טנייה --
 יניײרַא ךיק ןיא םיא יז טָאה ,טנַאה ןייז ןזָאלעגנּפָא טשינ

 זלָאה ןייז ףיוא ןלַאפעג ,ךיז ועטניה ריט יד ןסָאלשעגוצ ,טריפעג |
 :טנייוװעצ ךיז גנַאל ןוא

 טשינ לָאמנייק ןיוש ךיד לעװ ךיא זַא ,טניימעג ּבָאה ךיא --
 ןרערט טימ זלַאה ןייז ןסָאנַאּב ןוא טעּפילכעגסױרַא יז טָאה -- ,ןעז
 ,רעװַאג ןוא

 ,טרענײטשרַאפ יו ןענַאטשעג זיא רע
 ?עמַאמ יד זיא ואוו --
 יוָקָא רעשטייד רעד ןיא .רעמ טשינ טּבעל עמַאמ יד --

 ,ןּברָאטשעג עיצַאּפ
 / עריא םורַא ,ןײרַא םינּפ ריא ןיא טקוקעג טָאה ירַאכַאז

 .עשהאל.לחר עפיט ןּבָארגעגסױא ןעװעג ןענעז ליומ ןוא ןגיוא
 ןרעוװ וצ גירּבָאלש ןּבױהעגנָא ךיוא טָאה רעדיױג רעד ,ןשטיינק
 וצ ןעמיווש וצ ןָאיטמוק יז יװ ,טליפרעד רע טָאה לָאמַאטימ ןוא
 וצ ןָאטמוק סָאװ ,ףיש ַא יװ ,םינּפ ןרעטלערַאפ םעד ךרוד םיא
 רע ןוא ..טנעקרעד סע טָאה רע .ןרעסַאװ עליטש ףיוא ןעמיווש
 למ ןייז טימ ןוא ןגױא יד טימ טרירַאּב ןוא ןעגנַאגעגוצ זיא
 ,,סנייז זיא סָאװ ,סָאד

 ץיוורוה רערעל רעד .ןעמוקעג רעטָאפ רעד זיא רעטעּפש
 ,רָאנ זיא רע ,טייצ רעד ךרוד טרעדנעעג סָאװ-גינייו ךיז טָאה
 טָאה רע .ּבױט ַא יו יורג ןוא רעניד ,ןרָאװעג רעכעה ,ךיז טכַאד
 ,ןעמיוושפיוא ןעגנילצולּפ סירַאכַאז ףיוא טרעדנואוועג טשינרָאג ךיז
 טָאה רע .עזעג ןעועג ןטכענ טשרע םיא טלָאװ רע יו ױזַא
 ןעמונעגּפָארַא ,סירַאכַאז ןיא טנַאה עגידעכָאנק ןייז טקעטשעגניײרַא
 ןגיוא עטעקַאנ עטיור יד טימ טקיקעגנָא גנַאל םיא ןוא ןלירּב יד
 ,ןגיוושעג ןוא

 סופ ַא טגיילרַאפ גיטרַא-שירוחּב ,טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע
 :ּפָאק ןטימ גידנעלקָאש ןפורעגנָא ךיז ןוא סופ ַא ףיוא

 ,טלעטשעגרָאפ שרעדנַא ץנַאג ץלַא סָאד ,ךיז ןּבָאה רימ --
 .טגערפעג ירַאכַאז םיא טָאה -- ? עיצולַאװער עשיסור יד --
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 ףיז רַאפ ןוא --!ץלַא -- עיצולָאװער עשיסור יד רָאנ טשינ --
 :ץכערק ַא טימ טגיילעגוצ רע טָאה

 ,ּב -- יצילָאּפ ןוא ןטַאדלָאס ןוא -- ןליוּפ עטיײרפַאּב סָאד --
 = - ? טסיײטשַאּפ

 ,ירָאפַאז טגָאז -- ,ןעוועג זיא סע יװ ,רעסעּב זיא ךָאד ןוא -- |
 ינַא ץנַאג רימ סע ּבָאה ךיא רָאנ ,סע זיא רעסעּב ,ָאי --

 /|/ ןגידנקנעּב ַא טימ טגָאזעג רערעל רעד טָאה -- ,טלעטשעגרָאפ שרעד
 -2 .  ןסָאלשענּפָא סואימ ױזַא זיא סָאװ ,םולח םענייש ןייז ךָאנ ץכערק
 ה . ,טייקכעלקריוו רעד ןופ ןרָאװעג

 .2 =יןיינסּפיוא ןּבײהנָא ןפרַאדַאב ןעמ טעװ ךָאד רעּבָא --
 יי ,ןיקרימ טגָאז

 : טקוקעגנָא םיא טָאה רערעל רעד
 ? רעכעד רעּביא ןעגנירּפש --
 סע טָאה יז יװ ,זײװנּפָארט ךעלגעט-גָאט ןּבעג ךיז .,ןייג --

 6  ףעקנעלעה ףיוא ןזיוועג ,גידנרעוו-טיור טגָאזעג רע טָאה -- ,ןוטעג
 | .ָאד ריא יו -- ; טכיררַאפ דלַאּב סע טָאה רע רעּבָא

 -- סירַאכַאז ןיא טגיילעג טנַאה עגיכָאנק ןייז טָאה רערעל רעד

 ,ןגיוושעג ןוא


